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Dagordning och minnesanteckningar, Samråd 171214

1. Mötets öppnande (av rektor eller biträdande rektor)
Närvarande:
Linda Strandlund 8 F, Malin Leiknes 8 C, Pernilla Bergman 5 B/8 G, Ronny
Sjöström 8 E, Rolf Öhlén 8A, Sara Nilsson, 5A
1. Skolledningen hälsar välkomna!
2. Minnesantecknare för mötet
Håkan och Anna-Lena för anteckningar
3. Föregående minnesanteckningar
Vid föregående öppna möte fördes inga minnesanteckningar, däremot gjordes en
sammanfattning av Madde Börjesson (se punkt 5 nedan).
4. Påförande av övriga frågor
Tre frågor lades till på dagordningen
5. Rektors punkter
-Skola Arbetsliv;
Sammanfattning från det öppna mötet - mötet diskuterade “kostnaden” för
utanförskap, dvs ungdomar som inte under en lång rad år inte tar sig in på
arbetsmarknaden. Deltagarna vid mötet fick också lite kort prova på att vara
yrkesmannekänger, och ombads att scanna sin omgivning för att “rekrytera” fler
sådana till en kommande yrkesmässa. Samma fråga om kontaktnät gavs till dagens
deltagare vid samrådet, liksom en efterlysning av andra goda idéer.
Anna-Karin Henriksson, förstelärare inom temat Skola - Arbetsliv, berättar hur hon
tidigare har jobbar mot näringslivet i Kramfors.
-Två högstadieskolor i tätorten, information kring nuläget:
Utredning av möjligheten att använda textilarkivet klar, och renoveringen planläggs
för närvarande. En översyn av kommande års organisation Valla och Nipan gällande
lärare pågår, och hur en tjänstefördelning kan komma att se ut. Det som ser ut att
kunna ge problem är hur sökbilden på de tre moderna språken ser ut, som kan
försvåra heltidstjänser på respektive enhet.
Årets åk 8 kommer att gå åk 9 här på Valla, årets åk 7 som har gått åk 6 i Långsele
eller Nipan kommer att gå på Nipan och övriga på Valla, och slutligen kommer då de
blivande åk 7 att skolplaceras utifrån de nya upptagningsområdena - dvs Nipan och
Långsele går på Nipan, övriga på Valla.
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6. Övriga frågor
- Uppgifter (många?)som kräver internet i hemmet - likvärdighet när alla inte har
tillgång till internet i hemmet. Skolan kan inte lägga för omfattande uppgifter där
det krävs interuppkoppling som hemarbete. Dock finns det möjlighet att dels lösa
en del av uppgifterna vid annat än lektionstid i skolan, vid kommunbiblioteket
samt via USB-minne. Målsättningen från skolans sida ska dock vara att
skolarbete förträdesvis sker i skolan, men att det kommer att förekomma
undantag - det kan också hänga ihop till viss del med den enskilde elevens
ambitionsnivå.
-

-

Många prov och inlämningsuppgifter hopar sig - elever som vill ha bra betyg
känner sig pressade. Ett relativt känt och samtidigt svårlöst dilemma...kan också
ha att göra med uppgifter som man missat att göra av olika anledningar (t ex
sjukdom), återigen ambitionsnivå mm, samt att arbetsområden ofta avslutas i
samband med terminsslutet. Ett prov- och redovisningsschema finns dock i varje
arbetslag för att försöka lindra problemet.
Rekryteringsläget inför vt/ht - fortsatta stora rekryteringsbehov, och det görs
också en hel del insatser och enskilda lösningar för obehöriga som har
valt/kommer att välja att utbilda sig. Läget ser något bättre ut 7-9 kontra 4-6, men
andelen olegimerade lärare är fortsatt för hög. Det görs dock också insatser för att
ge de obehöriga lärarna så pass bra stöd att skillnaden i undervisningen inte ska
bli så märkbar.

7. Nästa möte
180212, Vallaskolan A 18 18.00-19.30

Anna-Lena Brantholm Lööw
Vallaskolan
E-post:
Anna-lena.brantholm-loow@solleftea.se

Besöksadress: Kyrkvägen 7
Postadress: Kyrkvägen 7
881 34 Sollefteå Kommun

Tel : 0620-682416
Mobil: 070/2839062

