Lokalt skolråd 2015-02-02
Mötet öppnas.
Närvaro: Elin Skoghäll, Bodil Erlandsson, Maria Aspegren, Ewa Landén, Robert Nilsson, Helene
Backman, Frida Liabäck.
Val av sekreterare – Frida Liabäck
Föregående protokoll.
Trafikmöte bokat och genomfört
Rapport från Trafikmötet med Kommunen. Bodil, Frida och Elin träffade Henrik
Fallengård från Kommunen. Protokoll utlämnat till alla elever. Några frågor tog Henrik
med sig och har nu återkopplat. Bodil fick även en fråga om ”avsläppningsplats” vilket
vi ska ha med i tanken vid fortsatt utbyggnad och planering av skolan. Vi önskar en
mer praktisk och trygg ”avsläppningsplats” där vi släpper av och hämtar våra barn,
(alltså ingen parkering).
Även ombyggnad av busshållplats utförd vid Dalviks centrum.
Kommunens sortergård kontaktad om tunga och snabbt åkande tyngre fordon utmed
Dunkehallavägen. De är informerade om att vi upplever detta och ska tänka på att
omdirigera trafiken så gott det går samt informera sina chaufförer om vårt önskemål.
På Medborgarforum finns möjlighet att ytterligare ta upp de förbättringar som vi
önskar och som tidigare tagits upp på Lokalt skolråd.
Vi känner att kommunen lyssnat på flera av våra önskemål och trafikfrågan kommer
väl troligtvis alltid vara ett hett ämne. Vi fortsätter alla att medverka till en tryggare
trafikmiljö för våra barn som går till skolan. Vi är nöjda med de förbättringar i
trafikmiljön som har genomförts, bland annat insvängningarna på Dalviksringen,
säkrare övergångar vid busshållplatserna och den kommande hastighetssänkningen till
40 km/h på Dunkehallavägen. Därmed avslutas behandlingen av trafikfrågan för
tillfället i Lokala skolrådet.

Skolledningen informerar:
Ombyggnationen – ventilationen utbytt, fönster och nya ytterdörrar och element har
lyft skolans miljö på flera sätt som förbättrad luftkvalitet, jämnare värme samt tystare
miljö. Vilket är mycket positivt för barn och personal?
Dalviksskolan har fått f.d. fritidsgårdens lokaler till sitt förfogande vilket är ett mycket
positivt besked. Skolan har ännu inte beslutat hur och till vad lokalerna ska användas.
Dalviksskolan har fått ett uppdrag att starta en Förberedelseklass för kommande
flyktingbarn. Tidpunkten är ännu inte känd.

Elevenkäter utförda om trivsel och känsla av trygghet i skolan m.m. Bra
svarsfrekvenser med goda resultat.
Mattias Ågren kommer den närmaste tiden informera och prata om nätmobbning osv.
Kommer att träffa klass 4, 5 och 6.
På friluftsdagen vecka 5 fick barnen möjligheten att välja vad man ville göra, skridskor,
längdskidor eller utförsåkning. Eleverna fick låna utrustning och prova på t.ex.
utförsåkning även som nybörjare. Skolans syfte och mål med vinteraktiviteterna är att
eleverna ska få prova på och lära sig att utöva de olika sporterna.
Allt till endast en busskostnad om 30 kr.
Inför hösten 2015 är det ännu inte klart hur många förskoleklassbarn som kommer till
Dalviksskolan.
Gränsen för skolans upptagningsområde är flyttad och ett resultat av beslutet att
Hisingstorpsskolan ska vara treparallellig och Dalviksskolan tvåparallellig.
Bokslut – positivt ekonomiskt resultat.
17/2 tas beslut i nämnden om efterträdare för Bodil Erlandsson. Det finns en förordad
person till tjänsten.
Bodils sista dag är den 31/3.

Ytterligare från skolan och lärarna:
Lugn rastmiljö fortsätter. Barnen är ute, inget vidare spring i korridorerna.
Nationella proven har satt igång för åk 6. Nationella proven i åk 3 börjar vecka 11.
Fortsättning med kolonilotten där årskurs 3 står för att odla och skörda.
Dalviksskolans arbete för en tryggare skola med sitt gedigna värdegrundsarbete har gett skolan en
positiv atmosfär. Personalen arbetar i ett bra team och det återspeglas i barnen och deras välmående
i skolan. Här har arbetet med integrering ifrån start och skolans fadderverksamhet bidragit mycket.

Skolgårdsfesten 28/5 2015.
Förra årets skolgårdsfest gav mycket pengar. Vi ifrågasätter om skolgårdsfesten ska
kosta på alla ”stationer”. Barnen ska inte behöva stå tillbaka för att det kostar. Mer
musik, sång, framträdanden mm. Det ska vara en stund för gemenskap där alla kan
delta. Denna information går vidare till klassombudsrådet 20/4. Vi behöver vid detta
möte även diskutera kostnaden för de olika ”stationerna” och hålla nere dem.

Vårterminens föräldramöte





Möjlighet för klassombuden att fånga upp frågor.
Barns och ungdomars kontakt med internet. Mattias Ågren informerar.
Gäller föräldrar i åk 4 och 5.
Vikten av att läsa – Föräldramötet för åk 2 och 3 hålls på Stadsbiblioteket.

Kallelse till klassombudsråd skickas ut av Elin Skoghall efter alla föräldramöten.

Övriga frågor
Är det något vi vill driva framåt i skolan nu när vi avslutat trafikdiskussionen? Frågan
kommer att lyftas vid nästa möte.
Exempelvis – hur kan vi lyfta Dalviksskolan – marknadsföring.
Detta får bli en fortsatt utmaning och uppdrag för kommande rektor.

Större gympahall på skolan är även det ett önskemål, finns ingen plan i nulägen men
kanske en fråga och ett önskemål som kan tas upp i medborgarforumet.

Nästa möte planeras till den 5/5.
Mötet avslutas.

