Protokoll från föräldrarådets möte den 21/3 2013.
Plats: Öxnehagaskolans personalrum.

1. Rosie informerade om skolans arbete under våren. I årskurs 1 har de arbetat efter en
metod som heter ASL- att skriva sig till läsning. Den innebär att eleverna inte skriver
med vanlig penna utan använder datorn. Detta gör att all fokus kan läggas på att lyssna
efter ljud etc istället för att lägga energi på att forma bokstäverna. De använder
hörlurar och lyssnar på bokstävernas ljud när de skriver orden. Vi har sett mycket goda
resultat och eleverna skriver bra texter och läsningen följer i samma spår. Eleverna
skriver ca 4 texter varje vecka. En text skickas hem varje vecka som läsläxa.
Just nu pågår Nationella prov för årskurs 3 och 6.
2. Vi gick igenom förra mötets agenda eftersom det var många som inte hade möjlighet
att delta då. Se föregående protokoll.
3. Vi har gjort en trygghetsundersökning på skolan. Alla klasser har fått en karta över
skolan där vi identifierar otrygga platser samt om det finns barn och vuxna man är
rädd för. Rektor samt biträdande rektor har också intervjuat alla elever på skolan för
att få en bild av hur trygga de känner sig. Av 300 elever är det 9 barn som känner sig
otrygga nån gång under skoldagen. Detta skall vi arbeta vidare med på personalmöte
den 27/3 för att göra åtgärder för ökad trygghet.
4. Övriga frågor:
a) Föräldrarna tycker att värdegrundskvällen var mycket bra och att det blev ett positivt
gensvar. Vi bör följa upp detta på föräldramöten etc. Eleverna arbetar med
värdegrundsfrågorna kontinuerligt i klasserna vilket följs upp på elevrådet.
b) Protokoll skall finnas på skolans hemsida. Det finns önskemål om att klasserna
informerar i veckobrev då nytt protokoll läggs ut på hemsidan
c) Vi skall påminna om förslagslådorna samt att man kan lägga förslag i rektors
brevfack. Detta gör vi genom veckobreven.
d) Nästa sammanträde blir den 23/4 kl.18.00

Antecknat av Rosie Segerson, rektor

