Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan, 2011-03-21
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens representant /förhinder/
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
• Aktuellt på Hägneskolan
Arbetet för personalen präglas mycket av att en ny läroplan ska införas till hösten, Lgr11
– läroplan för grundskolan 2011.
Vi förbereder oss i olika nätverk ämnesvis och på skolan med att sätta in oss i vad som
gäller.
Årskurs 3 och 5 ägnar mycket tid till att genomföra de nationella proven i svenska,
matematik och i årskurs 5 engelska.
Detta är ett led i skolans arbete för en ökad måluppfyllelse. Resultaten analyseras och
lärarna diskuterar hur undervisningen kan bli bättre för att fler elever ska nå målen.
Under våren kommer vi i Grön Flaggarbetet arbeta med att minska den slängda maten i
matsalen. Vi väger, gör diagram, pratar om miljön, lär oss ta lagom mycket mat - så att
man orkar äta upp och att det ska räcka till alla.
Det gemensamma mötet med representanter från föräldraföreningarna på Vallsjöskolan,
Ljungaskolan, Hägneskolan, Vrigstad skola och Hofgårdsskolan är den 4 april. Bland
annat kommer övergången från årskurs 6 till 7 diskuteras.
• Övergång från årskurs 6-7
Eleverna från Hägneskolan kommer att gå i samma klass då de börjar i årskurs 7.
Planering med information, besök, föräldramöte med mera förmedlas via klassläraren.
Diskussionen om vad man bör kunna då det gäller arbetssätt när man börjar i årskurs 7
dyker ofta upp bland föräldrar.
Vi pratade om rutiner kring läxor. Oftast har eleverna idag veckoläxor och vet vilka dagar
de har läxor i olika ämnen. Alla behöver utmaningar i läxor och därför kan läxor se olika
ut.
Vi var överens om att eleverna måste ha fått undervisning i studieteknik under åren på
Hägneskolan: hur löser man uppgiften, hur läser man olika texter, hur plockar man ut
fakta i en text, hur planerar man arbetet.
Motivation och ansvar var också begrepp som lyftes fram.
• Från föräldrarådet
Skolgårdsfesten planeras till den 26 maj. Olika uppgifter delas ut till klassföräldrarna i
varje klass.
Föräldrarådet uppmanar klasserna att använda aktivitetspengen 75 kronor per elev i
klasserna under våren.
• Från elevrådet
Elevrådet tackar för ”rastleksakerna”.
Eleverna upplever att papperskorgarna på skolgården är fulla. Klockan på gympasalen är
sönder igen. Det är problem med snö och is innanför sargen. De pratar med
vaktmästaren om det.
Eleverna tycker att det ska finnas fler datorer för att undervisningen ska bli bra. Vi
ansöker om pengar till IT-investeringar varje år.

• Från barn – och utbildningsnämnden
Ambitionen i barn– och utbildningsnämnden är att öka lärartätheten på skolorna. Man
har ansökt om att få en utökning med 5 tjänster från det överskott som redovisades i
nämndens resultat i bokslutet 2010.
Nämndens sammanträden cirkulerar detta året på de olika skolorna. 2011-04-06 är
sammanträdet på Hägneskolan.
Sammanträdena är inte längre öppna för allmänheten.
Karin Andersson
rektor

Karin Holmqvist-Örsta
personalrepresentant

