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1. Leif öppnar mötet. Vi presenterar oss. 
2. Vi tittar på det nya biblioteket som har blivit riktigt fint. Fortfarande återstår en del 

kring organisation och öppethållande, men vi är glada att vi kommit så långt. 
3. Skolans regler är nu reviderade och har fått en fin formgivning. De finns på hemsidan 

inom kort. 
4. Vi tittar på den elevversion av Ärentunaskolans likabehandlingsplan och plan mot 

kränkande behandling som eleverna har gjort. 
 

Vi berättar också om ”No Hate Speech” som är ett material framtaget av Statens 
Mediaråd, och som skolan arbetar med på värdegrundslektionerna. Materialet 
handlar om näthat och andra knepigheter i sociala medier. 

 
5. Förhållningssätt vid bedömning av betygsgrundande uppgifter. Ibland är elever sena 

med att lämna in ett arbete, eller frånvarande vid ordinarie provtid. I värsta fall hopar 
sig uppgifter för eleven, och lärarens arbetsbörda ökar.  Leif visar en policy som vi har 
tagit fram, och som handlar om hur vi skall hantera detta. I korthet går det ut på att 
under vissa omständigheter kommer läraren endast att bedöma huruvida 
kunskaperna uppfyller kraven för godkänt (E), eller inte. Policyn kommer att 
publiceras på hemsidan när den är klar. 

 
Skolrådsrepresentanterna är positiva till denna policy. 

 
6. Vi talar om skolans policy kring avgifter och utflykter. Alla skall ha möjlighet att delta i 

skolans aktiviteter, och skolan skall vara avgiftsfri. Frivilliga avgifter får dock 
förekomma. 

7. På gång på skolan: 
- Förberedelseklassen är i gång, och de gör väldigt fina studieresultat. De spelar 

fotboll med killar från ”ordinarie nior”. Efter sportlovet kommer de successivt att 
börja gå ut i klasserna i något ämne i taget. Detta bedöms individuellt, utifrån hur 
långt man har kommit. Flera familjer i Storvreta kommer att ställa upp som 
faddrar/värdfamiljer och ordna aktiviteter. Även kyrkan och föreningslivet är på 
gång. 

- PRAO åk 8 och 9, 23-31 maj 
- Investeringspengar till nya datorer har kommit. Vi uppgradera successivt. 
- Vi hoppas kunna fortsätta rusta skolan, lite i taget. Vi får se vad vi får för utrymme 

i år. 
8. I november granskade Skolinspektionen vårt arbete kring studiero. Resultatet blev 

väldigt bra – Skolinspektionens uppfattning är att vi arbetar systematiskt kring 
studiero. Rektor fick dock i uppgift att tydligare följa upp varje enskild lärares arbete 
kring studiero. Därför följs detta upp individuellt i varje medarbetarsamtal under 
våren. 



9. I höst kommer vi börja använda systemet Unikum för planering, uppföljning och 
dokumentation av våra lärprocesser. Vi kommer att fortsätta arbeta med målarbetet 
och feedback på elevernas individuella mål. 

10. Övriga frågor: 
- Vi räknar med fem klasser i åk 6 till hösten, men vi vet ännu inte hur många nya 

elever det blir 
- Vi har tagit upp duschrummen med skolfastigheter. I samband med den nya 

sporthallen har vi bett om en upprustning av våra duschrum, så att det blir bås. 
Dock styr inte vi över detta. 
 
 
Vid tangenterna 
 
Jonas Olsson 

 
 
 
 
 
 


