
Minnesanteckningar för Ärentunaskolans skolråd den 11/2 2014 
Närvarande:  Susanna Berglund 7B, Camilla Hildman 7B, Mia Andersson 8B, Åsa Matsson 8C, 
Heléne Karlsson 8D; Leif Ericsson, rektor, Jonas Olsson, bitr rektor 
 

1. Leif öppnar mötet. Vi presenterar oss.  
2. Vi lägger föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna.  
3. Ärentunalektionen: Leif berättar om Ärentunalektionen och hur vi har jobbat med 

den. Synpunkter? Kanske lite synpunkter och frågor i början, men nu har det satt sig. 
Föräldrarna tycker att det är positivt. 

4. Terminsplaneringar: Nu ligger terminsplaneringar ute på hemsidan. Det ser lite olika 
ut; men man kan se vad man kommer att jobba med under terminen. Vi kommer att 
utveckla detta mer, med tydligare koppling till målen, samt mot en enhetlig mall på 
skolan. 
 
En fråga kommer om det generellt är färre prov nu för tiden? Är det väldigt olika 
mellan klasser? Måltiden används också till läxor. 
 
Läxhjälpen på tisdagar som Svenska kyrkan hjälper till med har svårt att få volontärer. 
Vi ska ta upp det i nästa rektorsbrev. 
 

5. Trygghet och stämning: Vi har en ambition om att arbeta mer förebyggande och 
därför behöva lägga mindre tid på utredande/ingripande. Det är ett långsiktigt 
arbete. 
Vi tittar bl a på hur vi kan använda klassrådstid mm i klasserna för att stärka 
grupperna. 

6. Som en del av det förebyggande arbetet kommer vi lägga mycket arbete på våra nya 
sexor i höst; för att bygga bra grupper och skapa trygga relationer.  

7. Vår specialpedagog Stefan och kurator Birgitta är ibland inne och arbetar i klasser för 
att stärka gruppen. En fråga är hur vi kan informera föräldrarna i klassen om detta. 
Lite mer allmänt efterfrågar man info om läget och stämningen i klassen t ex i 
veckobrev. Vi tar med oss det. 

8. Vi pratar lite om vad som är på gång på skolan; idrottsdagar, Nationella Prov mm. 
9. CD-enheten: Både Pluggparadiset och Ärentunaskolan är trångbodda och växer. 

Därför kommer den tomma CD-enheten tas i bruk för höstterminen. Så fort ett beslut 
är fattat kommer vi informera om vad det blir för verksamhet. 

10. Betyg och bedömning: Vi tittar på ett bildspel som illusterar dagens betygsystem. 
Målrelaterade betyg. Formativ och summativ bedömning. 

11. Övriga frågor: 

 Prov: Vad har vi för rutiner på prov? Får man gå på toaletten? Får man ha 
mobiltelefon? Det tar vi med oss till kollegiet. 

 Vikarier: Hur tänker vi kring vikarier när någon är borta mycket? Vi använder 
kommunens vikariepool, och strävar alltid efter att täcka med behöriga 
vikarier. Finns det en bra planering blir de negativa effekterna mindre. Men 
det är aldrig bra naturligtvis. 

 Veckobreven kommer med olika frekvens. Varannan vecka är normen. Vi 
strävar efter att alla lärare skall göra detta. 



 Skolavslutning kl 19 tisdagen den 9 juni. Om det regnar; hur ser plan B ut? 
Skolan kommer att ha en plan utifrån tidigare erfarenheter i fall vädret blir 
dåligt. 

 
Vid tangenterna 
 
Jonas Olsson 

 


