Forum för samråd
Talavidskolan
2016 10 25

Närvarande:
Ulrika Nygren
Siiri Julge Alvemyr
Linda Blom
Ann Holmberg
Peter Johansson
Anna Nilsson Christersdotter
Malin Jansson, lärare
Anna Appelin, fritidspedagog
Andreas Swenlert, bitr rektor
Åse Norman, rektor
Trafik
Åse och Peter bokar möte med Henrik Fallegård, Trafiksäkerhetssamordnare i kommunen, för att
återuppta frågan kring trafiken vid skolan.

Tankar vi tar med oss:
Enkelriktat
Korttidsparkering efter en väg.
Vägbulor
Passager
Cykel/gångvägar
Aktion julklapp
Läkarmissionen inbjuder skolan att även i år att vara med i ett insamlingsprojekt inför den stundande
julen. Julklapparna fraktas på lastbilar och delas ut till behövande barn i Rumänien, Georgien,
Ukraina och Moldavien vid jul.
De delas ut där de behövs som bäst till barn på sjukhus, i skolor, på barnhem och till barn i fattiga
familjer.
Skolan kommer ta upp i elevrådet om eleverna önskar delta i ”Aktion julklapp” på frivillig basis. Det
innebär att den som vill lämnar in en julklapp med ett visst innehåll. Om elevrådet säger ja kommer
mer information komma ut på v-klass.

Vad som förväntas tas upp under ett utvecklingssamtal
 Kunskapsläget, hur ligger eleven till.
 Skolans arbete med kunskapsmatriser låter bra, skulle ge en tydlig bild av kunskapsläget.
 Trivsel, hur går det rent socialt och bra med en enkät innan som man kan utgå ifrån. Viktigt
att det är frågor som eleverna förstår, bra med bilder förtydligar frågan. Måste anpassas
efter åldersgrupp.
 Bra att fritids kan vara med vid samtalen så att man får en bild av barnets hela dag.
 Några klasser har provat elevledda samtal och det har varit positiv feedback att eleven
hamnar mer i centrum. Läraren är med och hjälper till utifrån vilka frågor som kommer upp.
Något vi kan utveckla på skolan.
Övriga tankar kring skolan och hur vi arbetar med information
 Uppskattar om skolan visar en årsplanering så föräldrar ser ungefär vad som händer under
året. Roligt att kunna prata med barnen hemma om vad som händer.
 Även lättare att hjälpa till hemma om det finns böcker att utgå ifrån och bläddra tillbaka i om
barnet fastnar i en fråga. För skolans del kan det vara svårt att få tillbaka böckerna när det är
lektion när böckerna glöms kvar hemma, men vi förstår att böcker är uppskattade att ha till
hands hemma.
 Läxläsning/studietid – skolan behöver gå ut med bättre information så att föräldrar vet att
det erbjuds. Mycket bra att det erbjuds.
Skol-IF
Kul att se det är igång. Det har varit ett stort intresse och just nu i uppstarten riktar det sig till åk 4-6.
Mer information kommer.
Nästa möte 2016 11 23 kl 18:30-20:00
Feedback från trafikmötet.
Titta på hur vi får ett större engagemang/intresse kring brukarenkät och föräldramöten.

