Sollefteå kommun
2017/2018

Dagordning Samråd 170926
Närvarande: Pär Grönlund, Stina Lassen, Viktoria Strindlund, Pernilla Bergman,
Korkmaz, Anita Åström, Camilla Ghalin, Synnöve Westén, Malin Leiknes, Susanne
Pallin + 5
1. Mötets öppnande (av rektor eller biträdande rektor)
Håkan Byström öppnar mötet och hälsar välkommen till läsårets första Samrådsmöte.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
       3. Val av mötessekreterare
Anna-Lena Brantholm Lööw.
4. Föregående protokoll
Anna-Lena redogör för innehållet i föregående läsårs Samrådsmöten
5. Påförande av övriga frågor
6. Rektors punkter
-Skolstarten
4-6:
Lite upp och ner, några elever har haft att anpassa sig till (nya) miljöer. Senaste tiden har
det varit lite mer oroligt än vanligt. Vårdnadshavare är informerade. En del av åtgärderna
för att komma till rätta med oron är bland annat utökat rastvärdsskap och samtal med
elever och vårdnadshavare. Pär (skolkurator) menar att informationen i stadieövergången
mellan åk 3 och 4 behöver förbättras, vilket även kommer att göras till nästa läsår.
En fråga om en lärare i engelska kan svenska kommer upp, besvaras med ett ja av
Håkan.
Håkan informerar om läget vad gäller behörigheterna vid mellanstadiet, och vad som
görs från skolans sida i syfte att kunna åtgärda detta till viss del. Stöd och
handledning från rektor och lärare.
7-9:
Lugn skolstart. Inför uppstarten har vi haft 20 elevstödjare ute i korridorerna de första
skolveckorna i syfte att kunna finnas till hands i första hand för nya sjuor.
Något mer i behörigheter för lärare, två mer en till under utbildning.
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-Enkät från Skolinspektionen att besvara som vårdnadshavare. Anvisningar
finns på hemsidan. Sprid i bland era klasser. Kan besvaras fram till den 20:e oktober.
Håkan går igenom hur man gör för att besvara enkäten.
Diskussion om hur man når flest vh med information liknande ovan så så många som
möjligt nås. Mejllistor, sociala medier etc. Rektor mejlar ut till lärarna att uppmana
vh att svara på enkäten.
Förslag: Mentorerna kan bidra med kontaktuppgifter till klassens vh för att
möjliggöra enklare informationsspridning direkt från samrådets
föräldrarepresentanter.
-Inriktning för Samrådet under läsåret 17/18;
Skola - Arbetsliv 7-9
Satsning på att koppla på yrkesperspektivet tydligare och tidigare för eleverna. Hur
får man eleverna medvetna om hur viktig skolan är för det framtida yrkeslivet?
Öppna ögonen för möjliga yrken (redan påtänkta, men även nya tankar).
Madeleine Börjesson (syv) deltar vid nästa samrådsmöte för vidare diskussion.
Förslag kommer på öppen inbjudan till nästa samråd 9/11 med Madde.
En liknande satsning görs även på 4-6 för att skapa motivation och framtidssyn.
Utomhusmiljön 4-6
Skolgården erbjuder väldigt begränsade aktiviteter just nu. Ett arbete pågår för att
göra den mer variationsrik och locka till fler typer av aktiviteter.
Även trafikmiljön är under lupp för att trygga våra elever på väg till och från skolan.
-Genomgång av Vallaskolans 7-9 plan mot diskriminering och kränkande
behandling.
Kommer ut på hemsidan om ett par veckor. Läs mer där om vilka resultat, åtgärder
och mål vi arbetat fram.
Planen för 4-6 tas vid nästa Samrådsmöte.
-Högstadieutredningen/ Skoldelningsfrågan
Förslag till hur F-3 och Fritidshemmet ska rymma i Textilarkivets gamla lokaler ses
över av personal och rektor vid Nipanskolan. När detta är klart tas nästa steg i frågan
med att börja se över hur 7-9 delen ska se ut samt hur processen att flytta elever från
Vallaskolan till Nipans ska fortlöpa.
Upptagningsområde för Nipanskolan: elever vid Nipan och från Långsele. Årskurs 9
kommer att få välja om de ska gå kvar på Vallaskolan eller flytta till Nipanskolan.
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Resonemang och frågor kring upptagningsområden och om klasser ska delas eller ej
utifrån de olika upptagningsområdena.
Skolledningen återkommer med en tydligare information kring skoldelningsfrågan
när mer information finns.
7. Övriga frågor
Elever som inte har internet hemma - hur göra?
Skolledningen tar upp med arbetslagen hur många elever som är berörda av detta.
Elever uppmanas och hänvisas till att nyttja Fördjupningstid till detta.
Många inlämningsuppgifter kommer samtidigt för elever i åk 9
Översyn i arbetslagen görs. Schema för inlämningsuppgifter är uppdaterat. Skolan
har som policy att inte ha fler än två prov/ större redovisningar per vecka. I
undantagsfall kan det bli tre.
Vad händer på mellanstadiet?
Besvarad under punkten “Skolstart”.
Återläsning och vad som gäller?
- 3 sena ankomster, skolk och felaktigt användande av datorer i klassrummet leder
till återläsning. Felaktigt användande av mobil och dator förs inte in i edwise utan
noteras på separat dokument.
- Återläsning genomförs fredag efter lunch (en eller två timmar). Vårdnadshavare
ska vara underrättade innan.
8. Nästa möte
Torsdag 9:e november 16.00-17.30 (Prel tid), Aulan,  Öppet möte
Torsdag 14:e december 18.00-19.30, A 18
Skrivare för kvällen:
Anna-Lena Brantholm Lööw
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