FÖRÄLDRAFORUM 2016-04-06
Närvarande: 15 föräldrar och fem personal. Alla årskurser var representerade.
Vi startade med att Cecilia och lärare berättade om vad som är på gång just nu:


Vi har inom kort närmare 40 elever i förberedelseklass (för nyanlända elever) på skolan.
De eleverna kommer att slussas ut i ordinarie klasser efterhand som de kan delta i
undervisningen där. En stor del av dem är åk 9-elever som går till gymnasiet i höst.
Detta gör att vi är drygt 450 elever på AD resten av terminen.



Elevens val-dagar genomfördes dagarna före påsk. Både elever och lärare uppskattade
dagarna som gav möjlighet till lite andra typer av aktiviteter än vad som hinns med
under ”vanliga” skoldagar.



Snart är det dags för Operation Thailand! Det blir den 25 maj. Mer info kommer.



Skolavslutning åk 9 blir den 9/6 kl.18.00 i Kungsporten dit föräldrar är välkomna. Efter
högtiden där går eleverna till skolan för sin avslutningsmiddag som avrundas med
mingel. Det behövs serveringspersonal till middagen – föräldrar i åk 9 som kan tänka
sig att hjälpa till under kvällen ombeds kontakta respektive mentor.



Åk 9 åker till Stockholm, tre klasser i taget, 21 + 28/4 med kompledigt på fredagen
efter. Särskild information kommer hem till berörda.



Föräldramöte blivande åk 7 hålls den 10/5.



Resurscenter har startat – ”302”. Där kan elever som behöver stöd i sitt lärande
och/eller lugn och ro vara efter överenskommelse.



Åk 8 har prao v. 14-15.



Renovering av B-hus pågår: målning av klassrum/korridorer, byte av dörrar samt
armatur.



Vi har haft en del besök av f.d. elever och det är inte OK. Vi har åtgärdat det på olika
sätt. Några elever röker och deras föräldrar är informerade om det. Vi är mycket
uppmärksamma på elever som inte kommer till lektioner.



Viss oro finns för ungdomar i ett gäng som håller till i Huskvarna (Sporthallen och
Rosengaraget).

Därefter fortsatte vi att i grupper se över ordningsreglerna och ge synpunkter på dem. Dessutom
diskuterades hur vi ska organisera våra möten för föräldrar – hur gör vi för att föräldramöten ska
locka föräldrar att komma i större utsträckning? Olika förslag kom upp som vi på skolan
kommer att bearbeta.
Stort tack till er föräldrar som bidrog med många bra synpunkter!
Anteckningar förda av Ami

