Vallaskolan 2014/2015
Samråd
1. Ordf. öppnar mötet
2. Dagordningen
3. Sekreterare
Valdes Lars Öhrling
4. Övriga frågor
● Livskunskap på schemat
 Skolan jobbar med Friendskonceptet.
● Idrott och hälsa 
 Oro för att de stora idrottsgrupperna (skolår 7) gör att en del
pojkar tappar lusten för idrott. Utvärdering kan komma att ske i samband med
trygghetsenkät. Maximalt är det 48 elever som deltar i idrottslektionen.
● Ventilation och stekhäll
 en konsult ska titta på situationen. Solatum
ansvarar för arbetsmiljön i köket. Det blir (just nu) andra maträtter än stekt mat.
● Lunch
 Vissa klasser hinner inte äta efter idrottslektionerna (kan gälla vissa
klasser som har idrott på GBskolan). Föräldrar må ta kontakt med rektor om
problemet kvarstår.
● Behörigheter lärare
 Behörighet i Bild och Svenska. Vikariat är sökt för dessa
ämnen. Inga behöriga har sökt. Saknas gör dessutom en Ma/Nobehörig samt
en behörig i Svenska som andraspråk.
● BRUKenkät
 Ingen enkät har gjorts detta läsår. Enkäten läggs ut av ...
● Utemiljön
 Motorvärmare är iordningsställda bakom musiksalen. Håkan
Byström (rektor för 46) arbetar för en bättre utemiljö för eleverna. Frågan ska
tas upp igen nästa samråd.
● Arbetsmiljöverket
 elevskyddsombud saknas. Skyddsombud saknas.
● Arbetsmiljö för elever 
Klagomål på att maten inte går att äta. Maten smakar
inte bra. Föräldrar som sitter i Samrådet är välkomna att komma och äta i
skolans matsal. / Efter idrottslektion och dusch sker ibland (för) kraftig
parfymering i vissa klasser/grupper. Viktigt att påpeka hur detta påverkar
allergiker. / Städningen undermålig enligt vissa. / Stor nedskräpning i matsalen
enligt kökspersonal. Viktigt att lyfta frågan med barnen i hemmet.
● Åk 5  bild, trygghetsperspektiv
 Elever ur åk 5 känner sig otrygga av att
sitta och vänta på bildlektionen i samma korridor som högstadieelever.
Rastvärd utomhus för 46 vid skoldagens slut? Nej.
● Den kommunala omorganisationen  
Namn på ansvariga i utskottet för Unga
och lärande. Ordf: John Åberg
5. Justerare
Valdes Camilla Holgersson epost: holcam78@yahoo.se
6. Föregående protokoll
Visades för åhörarna.

Diskussion kring varför inte åtgärder för att minska buller i aulan får störa intrycket av
takkonstruktionen. Ordf. ska ta kontakt m Solatum Hus &hem om vad som gäller.
(Återrapportering vid nästa samrådsmöte)
Diskussion kring gångtrafiken på järnvägsspåret.
Brandlarm  s.k. brandsyn skall genomföras under våren.
7. Rektors punkter
Utökning ca 2 tjänster 
(50%) i 46 av sv, ma, tk. Viss utökning i 79 gällande resurs.
Brandutbildning
på gång för åk 8
Vikarieläget
 stor arbetsplats ger stort vikariebehov. Få/inga behöriga dock.
Forskare från Umeå Universitet
följer en klass i åk 9.
Synpunkter på Chrome Books 
 det kan kännas onödigt att behöva ta hem datorn varje
dag. Inlåsning på skolan över natten? (Laddning ska ske i hemmet mellan skoldagens slut
och nästkommande skoldags start)
Hörlurar t Chrome Books är på gång!
Terminalglsögon?
Arbetsställning vid jobb med Chrome Books? Frågan är lyft och en av skolans förstelärare
jobbar med detta.
9. Nästa möte
23/3 kl. 18.00 i A218
10. Mötet avslutas
Pernilla Bergman 8A 46
Marlene Mohlin 9C
Camilla Holgersson 6
Fredric Dahlmark 9A 5C
Lotta Pahlin 8B 6C
Susanne Dahlin 7F
Harriet Johansson 7C
Tomas Isaksson
Lars Öhrling
AL BrantholmLööv
Thomas Lundgren

