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Mötesinnehåll
 Genomgång av resultat Talavids trivselenkät samt tankar kring Skolinspektionens enkät
samt brukarenkäten.
Vi gick igenom resultatet på skolans egen enkät, Talavidenkäten. Enkäten kommer att göras två
gånger per skolår, november/december samt maj/juni. Svaren använder vi både i den enskilda
gruppen eller årskursen för att fånga upp förbättringsområden samt för hela skolan för att se
tendenser som vi behöver arbeta med. Rent generellt visar enkäten att eleverna trivs på skolan, att
vuxna bryr sig och att de får den hjälp de känner att de behöver. Vi har fångat upp platser som
elever upplever som otrygga och pratat med elevrådet om hur vi ska förbättra oss där. Vi kan även
arbeta mer med elevinflytande. Önskemål från föräldrarepresentanterna är att vi lägger ut enkäten
till alla föräldrar.
Resultat av brukarenäten har inte kommit ännu. Om resultatet kommer innan nästa möte så går vi
igenom resultatet där.
När det gäller Skolinspektioners enkät fanns det vissa frågetecken kring frågornas utformning. Svårt
att förstå vad de syftade på. Det vore bra om det blev mer tydligt för att kunna ge ett mer korrekt
svar t ex vad åligger det skolan att göra utifrån de frågor som ställs.
 Hur läget är på skolan generellt?
Skolan har fått ny information angående nybyggnad. Planen är i nuläget att Villan, paviljongen och
Lusthuset ska rivas och ge plats åt en ny tvåvåningsbyggnad där även matsalen blir ny och större.
När det gäller personal så har vi haft en stabil lärarkår inklusive fritids och förskola. När vi har
rekryterat personal så har vi haft behöriga sökanden. Våran specialpedagog Inger gick i pension vid
årsskiftet och kommer ersättas med en ny specialpedagog i starten av juni. Under tiden har vi en
vikarierande lärare på tjänsten.
Vi arbetar med att fräscha upp skolan bit för bit. Vi har nyss målat om alla toaletter i Borgen utifrån
elevers önskemål.

 Övriga frågor & funderingar som ni har med er – Läxor
Utifrån mejlad fråga från förälder diskuterade vi frågan om läxor. Läxor är en fråga som många har
tankar kring. Skolan kommer stå kvar vid att vi använder oss av läxor. Men det är viktigt att vara
lyhörd som lärare och att formen på läxan alltid diskuteras för att den ska upplevas om meningsfull
och balanserad. Skolverket har ett material som guidar i läxfrågan och som går att finna på
Skolverkets hemsida som en pdf-fil att ladda ned. Skolan använder sig av den guiden.
Föräldragruppen är generellt positiva till läxor men som nämnt tidigare är det alltid en balans och
som i övriga skolarbetet måste uppgifter anpassas till eleven/elevgruppen.
Önskan från föräldrar att skolan skickar ut ett litet informationsbrev som rör det vi pratat om under
mötet.
Datum för nästa möte 2017 05 22 kl. 18:30-20:00

