Skolråd 2014-04-01 – Minnesanteckningar
Närvarande:
Michael Martinson
Sara Elvermåhr
Madeleine Lundberg
Tina Kling-Olsson
Birger Sasse
Annika Ellergren
Gunilla Efraimsson
Serena Granlund

rektor
bitr rektor Apollo
bitr rektor Mira
bitr rektor Vintergatan
Lyran, åk 5
Föräldraföreningen
Föräldraföreningen
föräldrarepresentant från Mira

Dagordning:
1. Föregående protokoll gås igenom.
2. Elevernas punkt: - (inga elever närvarande)
3. Föräldrarnas punkt
a) Lyran åk 4-6
Bitr rektors tjänsten är tillsatt, Stojanka Drinic , hon börjar veckan efter påsk. Till
en början kommer Stojanka inte ha undervisning i sin tjänst för att på så sätt
komma in i arbetslaget snabbare.
Parallellt med rekryteringen till bitr rektor så har även en Ma/NO-tjänst lysts ut.
Johanna Bolling, även hon i Lyran, har fått ett Ma-utvecklar uppdrag i Huddinge
och slutar v 15. Ersättare för Johanna blir Lotta Bjurling. Lotta släpps inte från sin
nuvarande tjänst förrän i juni. Att hitta rätt person till åk 5 har varit viktigare än att
hitta en person som kan lösa av Johanna när hon slutar.
I Lyran har det arbetats mycket kring eleverna i åk 5. Föräldrarna tar upp att
förtroendet för skolan och skolans sätt att hantera den situation som råder i åk 5
fortfarande är stort. Däremot efterfrågas mer kontinuerlig information till föräldrar.
b) Skolmaten
Förslag från Mira: begränsa antalet valmöjligheter av maträtter för att på så sätt
”tvinga” eleverna att välja en viss typ av maträtter.
Skolan kommer fortsätta erbjuda tre rätter. Vi ser hellre att eleverna har mat i
magen och orkar hela skoldagen än att de tvingas välja uttänka rätter.
Övrig info:
25% av skolmaten ska vara ekologiska matvaror.
Avtalet för Sodexo har precis gått ut. Förhandlingar pågår.
Det slängs mycket mat. Vi arbetar tillsammans med Sodexo för att minska detta.
c) Åkeshovshallen – info från Föräldraföreningen
Arbetet pågår för att föra en diskussion med Åkeshovshallen om hur de
tillsammans kan göra omklädningsrummet trevligare för eleverna. Än har
anläggningschefen inte gått att nås. Mer info kommer när de lyckas få en kontakt.
Kontakt kommer även tas med övriga klubbar som använder omklädningsrummen
för att gemensamt trycka på Åkeshovshallen att fräscha upp omklädningsrummen.
d) Info från Föräldraföreningen
- Schema för Föräldravandring finns, mailas till Sara Elvermåhr
(sara.elvermahr@stockholm.se) som sprider schemat vidare till bitr rektorer på
7-9. Första vandringen är på Valborg.
- Föräldraföreningen har nu en facebook-sida. Gilla den så kommer du få bra
info!

Dan, vår IT-ansvarig, kan länka till facebook-sidan via skolans hemsida.
Föreläsning kommer att erbjudas till alla föräldrar. Boka in den 14 maj, info
om innehåll kommer!
- Allagråd
Det är ett bra forum tycker föräldrarna. Antalet allagråd per termin har
förändrats, frågan tas med till skolans Ledningsgrupp.
4. Personalens punkt
a) Sommarstängt v 28-31 på Vintergatan. (Jour sommaromsorg finns för de som
behöver)
v 33 måndag-tisdag håller Vintergatan stängt pga planeringsdagar med all
personal.
b) Sommaskola kommer att erbjudas för de elever i åk 6-8 som ej nått minst betyget
E. Aktuella veckor är v 25-27, plats Nya Elementar. För elever i åk 9 erbjuds
platserna på Blackebergs gymnasium.
c) Mopedparkering, finns på baksidan av skolan. Tyvärr är det allt för ofta föräldrar
som stannat till med sin bil (för att följa sitt barn in till Vintergatan) vilket
blockerar denna enda mopedparkering. Snälla, ställ inte era bilar där.
d) Fönsterrenoveringen fortsätter. De ligger före i sin planering och förhoppningsvis
är de klara redan i maj.
e) Stjärnkikaren. Det är nu renoverat i observatoriet. Det går bra att ta med elever upp
nu. Problemet med stjärnkikaren är att den är lite för avancerad. Den kräver att en
stjärnkikarhantverkare ser över kikaren, tyvärr finns det ingen sådan hantverkare i
Sverige har leverantören meddelat, endast i Tyskland. Skolan funderar på att sälja
kikaren (inköpt av staden för ca 300 tkr) och istället köpa en som är lättare att
hantera.
f) Mira, sommarstängt v 28-31. Korttidstillsyn kommer att erbjudas i Björklunds
Hage för de elever som har det beviljat.
g) Nyrekrytering av bitr rektor för Mira pågår då Madeleine bestämt sig för att gå i
pension. Skolan har fått in många ansökningar.
5. Månadens punkt
a) Gamla Nya Elementarare, som bla delar ut stipendier på skolavslutningen i juni.
De har väckt en idé om att skriva en bok om Nya Elementar – nu och förr. Elever i
åk 3, 7, 9 och i Mira kommer att lämna in bidrag. Några bidrag kommer att
publiceras i boken, övriga bidrag publiceras på skolans hemsida.
b) Skolresor tillsammans med ledigheter från skolan, tex Polenresan som görs av en
del av eleverna i åk 9, får gärna fortsätta i föräldrarnas regi. Däremot kommer
skolan framöver inte självklart ge ledigt för så många elever, vid ett och samma
tillfälle.
c) Avslutningsfest för elever i åk 9. Från allra första början ordnade skolan en
middag för eleverna här på skolan. Kraven och förväntan från eleverna har ökat för
varje år. Som skola känner vi att vi behöver tänka om kring detta evenemang. Hur
kan vi tillsammans ordna en happening som inte kräver att eleverna betalar en så
pass stor summa som det görs nu? Som ändå känns festlig? Som gör att alla elever
känner sig välkomna?
Diskussioner har startat tex i Nova som har avgångselever nästa läsår.
d) Ledighetspolicy. Många elever och föräldrar tror att elever har rätt att vara lediga i
10 dagar/läsår. Men i Skollagen står det att vid speciella tillfällen kan en elev av
rektor beviljas ledigt upptill 10 dagar per läsår.
Resonemang förs hur vi ska hantera detta. Föräldrarna på Skolrådet samtycker att
vi ska vara väldigt restriktiva med ledigheter.
-

