Protokoll för Vallaskolan samrådsmöte 160926
Deltagande:
Pernilla B 4B & 7G, Malin Leiknes 7C, Sara Nilsson 4A, Marie Sellgren 4A, Anki Nilsson 5A, Per Nilsson
7E, Anita Åström 8B, Susanne Dahlin 9G, Sofie Kristoffersson 7C & 9F, Lotta Pahlin 8D, Jan Olsson 7G,
Marcus Gustafson 8E, Maria Wiik 5C, Åsa Eriksson 5C, Håkan Byström Rektor 4-6, Camilla Tarberg bitr.
rektor 7-9, Tomas Isaksson Arbetslag 4, AnnaLena Brantholm Lööw Rektor 7-9, John Åberg ordförande
för utskottet Unga och lärande.
1. Mötet öppnande av Rektor
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötessekreterare
● Maria Wiik
4. Val av justerare
● Åsa Eriksson
5. Föregående protokoll
● Godkändes, lades till handlingarna
6. Påförande av övriga frågor
7. Rektors punkter
● John Åberg, ordförande för utskottet Unga och lärande, underlag och beslutsprocess
inför delning Vallaskolan
● Inget beslut om delning av Vallaskolan finns taget!
● Nytt utskott 13 okt
● Skolinspektionen ej nöd med trygghet och studiero – därav fundering på
delning
● Finns idag ingen annan skola att flytta barn med särskilda behov.
● Målbilden för utskottet med skolan är att ”Klä på eleverna kunskap i en trygg
miljö!”
● Kort information vad gäller skolstarten
● Bra start på året! – Arbete för att det ska bli ännu bättre fortsätter ändå
● Valla är med i läslyftet för att öka lärarnas kompetens.
● Kartläggning pågår för att se varför det kan fungera bra ibland och mindre bra
ibland, eleverna är med och utvärderar
● Lärares behörigheter
● (4-6) 14 behöriga
● (4-6) 9 ej behöriga, 4-praktiska, 5 teoretiska
● (4-6) 2 pågår utbildning
● (7-9) 63% är behöriga
● (7-9) 4st arbetslag
● (7-9) minst behörighet i Matte, teknik
● (7-9) studier pågår så mer behöriga kommer
● Utökning av elevvärdar 7-9
● 5st elevvärdar tillsatta
● 1 integrations pedagog

● 4 språkstöd för nyanlända ingår arbetslag och trygghetsteam. Dessa får
handledning av kuratorer varannan vecka

8. Övriga frågor
● Trygghetsundersökningen – kan den göras enklare?
● Svårt att göra enkäter. Målsättningen är att använda den egna som gjorts igen
för att se på resultatet.
● Extra satsning mot killar
● Kuratorerna kommer nästa möte och berättar mera
● Hemsidan – Klassmentorer måste uppdateras, protokoll borta?!
● Ny resurs har blivit ansvarig för hemsidan, den kommer uppdateras
● Kvalitetsfråga kring spanska
● En och en halv behörig lärare på många elever
● Fler lärare på väg att få behörighet
● 1 har spanska som modersmål
● 1 har läst 20 poäng spanska på högskola
● Schema är ett problem för alla språk
● Stor oro kring att skolorna är i kris på både Valla och GB, såsom andra skolor i
landet, gällande behöriga lärare.
● Välja skola på skolverkets hemsida, här finns ingen av Sollefteås skolor med? Varför?
● Detta bör kontrolleras då rektor Håkan har skickat in information två år i rad
9. Nästa möte
● 26/10-2016 18.00

Sekreterare: Maria Wiik
Justerare: Åsa Eriksson

