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Vi ser att vi saknar föräldrarepresentanter från åk 2, åk 5 samt fsk. Vi ser om några
representanter vill ansluta från dessa årskurser.
De som sitter med i Forum för samråd är med som ett bollplank för skolan samt som en
representant för frågor som föräldrar önskar lyfta. Forum för samråd har ingen
beslutanderätt i sig så som en Lokal styrelse har. Frågor som tas upp i Forum för samråd
läggs även ut till alla vårdnadshavare på Vklass så att alla har möjlighet att ge sin syn på
saken. Vårdnadshavare kan även meddela skolan frågor som de önskar ta upp i Forum för
samråd.
Fråga om den kommande nybyggnationen. Vi har inget startdatum ännu. Så fort vi har mer
klarhet i arbetets gång kommer vi att gå ut med den informationen. Viktigt att skolan
informerar hur planen för själva bygget ser ut, som hur skolan löser behovet av provisoriska
byggnader för lektionssalar, matsal, fritids, vad som händer med skolans lekytor, om
gräsytan utanför skolan kommer att ingå, vad som händer med trafiken runt skolan och så
vidare.
När skolan annonserar om lediga tjänster framöver kommer vi använda både Facebook och
LinkedIn som delningssidor förutom Platsbanken, för att få en bättre spridning på
annonserna. Så dela gärna vidare.
Fråga om vilken kontakt skolan har med andra länder utifrån bland annat språkutvecklig.
Skolan har i nuläget inga specifika kontakter men vi har påbörjat ett samarbete med
modersmålsläraren i engelska och Internationella Engelska Skolan för att hitta utmaningar i
engelska. Vi börjar i liten skala och fokus på åk 4-6 för att se att det blir en bra verksamhet
att bygga vidare på.
Fråga om det finns regler för läxor och lektionstid. När det gäller läxor finns det inga
specifika regler men Skolverket har bra material kring hur skolor ska tänka kring läxor.
Diskussionen fanns med under förra årets Forum för samråd och skolan skickade ut







information kring det. När det gäller lektionstid finns det ett regelverk, en timplan, för hur
mycket undervisningstid eleverna ska ha i respektive ämne under respekti ve stadie. Skolan
måste hålla sig till timplanen. Timplanen är justerad och den nya timplanen ska vara
genomförd senast till nästa skolstart ht 2018 och där ingår även språkval för åk 6.
Talavidskolan har redan genomfört de justeringar som vi ska förutom moderna språk åk 6
som tillkommer till ht 2018.
Fråga om det finns regler kring antal elever i en klass samt hur många elever en enskild
pedagog kan ha. Och om inte, hur tänker skolan kring det? Det finns inga fasta tal. Men det
finns faktorer som påverkar hur det kan se ut. Lokaler är en begränsning och här på skolan är
klassrummen olika stora vilket innebär att i vissa klassrum rymmer vi 20 och i andra 30.
Elevunderlaget och lärarens förmåga att arbeta med elevgruppen påverkar också. Där vi ser
att eleverna behöver mer stöd än vad den enskilde pedagogen klarar så fördelar vi extra
personalresurser därefter. Vi har kontinuerliga kontroller över hur resurserna fördelas
eftersom behovet kan förändras snabbt och över tid.
Det finns en önskan att skolan går ut med mer information kring hur vi arbetar kring att
motverka mobbning/hur vi arbetar för en öppenhet och lika behandling och nyfikenhet för
det nya och annorlunda. Skolan tar med sig det.
Fråga om hur skolan får reda på om det är stökigt i en klass, om ledarskapet i klassrummet
brister. Skolan har olika kanaler för att fånga upp om det inte är okej i en klass/om
ledarskapet behöver utvecklas. Skolledning gör observationer i klassrummet, lärarna har
ofta andra pedagoger med i klassrummet som ger signaler kring hur det fungerar, eleverna
själva får göra utvärderingar kring hur de upplever sin skolgång, elever kan komma direkt till
skolledning och säga till och föräldrar kan kontakta andra lärare ell er skolledning om de har
något de inte är nöjda med. Skolan arbetar under det här året med att lyfta just ledarskapet i
och utanför klassrummet för att rikta blicken mot sitt eget ledarskap utifrån att det är den
viktigaste faktorn i skolan för att påverka elevernas skolframgång.

Några områden till nästa träff



Skolans arbete med matriser
Utvärdering av terminens utvecklingssamtal
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