Anteckningar från föräldrarådet, Celsiusskolan F-6 180424
Närvarande: Annica Persson F, Pelle Eriksson 1A, Mohammad Hassani 1A, Hiyam Alshekh 1A,
Marie Häggblom 1B, Stefan Malm 2, Margareta Johansson 3, Monica Olsson 4B, Lisa Ståhl
4B, Christina Norgren Arnesson 5, Petra Hagelin 5, Sofie Klanga 6, Ewa Hallstensson skolrep,
Bitr. rektor Magnus Elfving och tf. rektor Binge Robertsson

P1)

P2)

P3)

Organisationen till hösten ser i dagsläget ut enl. nedan.
F – 25 elever, Annika och Lisa + samverkanstid för fritids. F-klass är
obligatoriskt från hösten -18.
1 – 23 elever, Susanne Vanberg och vakant + Viktoria och fritidspers. på
samv.tid.
2A - 16 elever, Camilla Eng Berglund, Maria Bergstrand
2B - 15 elever , Elina Falk, Ninni Nyholm.
Här kommer Lena Altberg att arbeta mot båda 2:orna.
3 - 17 elever Susanne Eklund och Ewa Hallstensson
4 - 24 elever Heidi Bakåsmoen och vakant, Erik Persson ass.
5A - 24 elever Ann Westin, Calle Kopparmalms
5B – 19 elever Carina Malm och vakant tillsammans med 5A:s lärare.
6 - 25 elever Anna Zetterqvist och Ola Larshans,
Sofie har redan gått på föräldraledighet och Zsofia kommer att bli
borta från hösten.
Vi har annons ute på tjänst i bla. År 1 och Sva som delvis kommer att
gå in mot de klasser som jag tidigare nämnde att vi hade vakanser i.
Högstadiet till hösten.
Alla elever kommer att gå den mesta tiden på Celsiusskolan. Vi har inte
alla delar helt klar ännu för hösten så att vi kan lägga schemat. Vi väntar
in några sista pusselbitar.
Anledningen till detta är att nästa års 7:or är drygt 90 st och detta kräver
att de är 4 klasser. Klasser som är för stora för Södra skolans små
klassrum. Klassindelningen av blivande sjuor är på gång och det är många
delar att ta hänsyn till, men det kommer att göras på bästa sätt.
Bygget
Byggnationen av fas 1 är i full gång sedan några veckor tillbaka. Det som
framkommit vid beräknandet av kostnaderna för nya skolan är, att den
prislapp som man satt på 115 mkr, inte håller. Beräkningen är inte rätt
gjord, delvis pga att de schablonsiffror man använt sig av visat sig vara
för låga.
Arbetet med att hitta kostnadsbesparingar är därför i full gång, dock
kommer huskroppen i fas 1, närmast Sporthallen, att byggas enligt de
första ritningarna.
Förslag till att spara in på byggnationen är nu att behålla trätekniska, där
man kan ha slöjd. Kapprummet kan också behållas och göras om. Halva
innergården byggs in och ingen övervåning byggs, vilket i det tidigare

förslaget år 4-6 var tänkt att hålla till. Arbetsmiljögruppen F-9,
tillsammans med mat och städ kommer att ha ett möte med
arkitektfirman på fredag för att diskutera förslaget och komma med
synpunkter.
P4)

P5)

Nytt med språkval för år 6.
Det är i och med den nya stadieindelade timplanen, nytt från i höst att
6:or läser moderna språk. Språklärarna har därför varit ute och
presenterat Franska, tyska och spanska för årets femmor och sexor.
Liksom i år sju, har eleverna även möjlighet att välja eng/sv fördjupning i
stället för ett ytterligare språk.
Inget är i dagsläget bestämt var höstens 6:or kommer att läsa sitt
språkval.
Kort rapport från skolverksamheten.
Efter nyår har vi på allvar bytt system för elevernas mail och detta
innebär att vi i alla klasser arbetar i någon form i Google classroom. Där
lägger lärare upp övningar, uppgifter eller planeringar. Elever i de äldre
klasserna kan med fördel gå in och kolla när man är sjuk. Om de orkar
finns det oftast något att arbeta med där.
Vi jobbar vidare med matrisarbetet – det arbete där vi i insatsen för
Samverkan bästa skola har arbetat fram ett sätt att planera för
bedömning som ska göra eleverna mer medvetna om vad arbetsområdet
ska behandla och vad eleven ska kunna efter områdets slut. Olika nivåer
för elever att visa sin kunskap.
Vi har i år haft regelbundna tvärgrupper sista fredagen i månaden och
där haft lekar varvat med samarbetsövningar för att stärka tryggheten på
skolan och vi har även gjort en övning med programmering av oss själva,
som blev en dans ute på skolgården. Vi märker att det är lugna trygga
barn på rasterna och färre konflikter, vilket vi tror är ett resultat av detta
arbete.

P6)

Nationella proven börjar ta slut för år 3 och där har eleverna inte riktigt
vetat om att de haft de riktiga proven. Det ser bra ut.
År 6 har engelska kvar och det har även där gått bra vid genomförandet.
Redovisning av Skolinspektionens enkät kom igår.
Det ser mycket positivt ut för hela F-9 på lärar- och
vårdnadshavarenkäterna. Bl.a.
Avslutning den 12/6 kl. 9:30 samling på skolan för gemensam gång till
hembygdsgården.
Anteckningar: Binge Robertsson

