Anteckningar från föräldrarådet, Celsiusskolan F-6, den 2017-11-28
Närvarande: Ulrika Hälsing åk 3, Annika Persson åk Fk, Monica Olsson åk 4B,
Petra Hagelin åk 5, Pelle Eriksson åk 1 A, Erika Thale’n åk 4A, Sofie Klanga åk 6,
Christina Norgren Arnesson åk 5, Elin Englund åk 1A, Marie Häggblom åk 1B, Nouraldin Hassani åk 1A, Faysi åk 1A, MahammadullahKairkhan åk 1A, lars Bro åk 4.

P1) Nya tjänster inom skola och fritidshem:
åk 1 A) Camilla Eng Berglund/klassföreståndare
Åk 1B) Elina Falk/klassföreståndare
Åk 4A) Calle Kopparmalms, Ann Westin Klassföreståndare
Åk 4B) Carina Malm, Zsofia Johnson Klassföreståndare
Åk 5) Sofie Uppegård, Evelina Ole’n, Klassföreståndare
Fritidshemmet Violen:
Viktoria Vidlund/ vik fritidspedagog.

P2) Samverkan för Bästa Skola (SBS) Ett projekt som skolan deltar i som styrs av skolverket.
Områden vi arbetar med är IT, Läs/skrivutveckling, Nyanländas lärande, Systematiskt
kvalitetsarbete. Dessutom vår stora satsning på att lägga upp undervisningen utifrån en
utvecklingsmall, där eleven är delaktig och centrum i sitt lärande. Lärande Matriser. Flera av
föräldrarna berättar att de mött denna form vid utvecklingssamtal och ser det positivt.
P3) Styrning och ledning av Celsius F-9, under våren 2018. En ny organisation inför den nya
F-9 skolans start är på väg att sjösättas. I samband med att nuvarande rektorför Åk F-6 går i
pension kommer ett delat ledarskap att påbörjas. Mer om detta under våren-18.
P4) Hur framskrider bygget med vår nya skola?
Det är Skanska som är huvudentreprenör. Nu finslipas ritningar, det börjar rivas i vissa delar
inför ombyggnden, samt årets åk 7 är evakuerade till Södraskolan. Ett gemensamt ord bland
olika entreprenörer är Säkerhet och Trygghet. Uppmana era elever att respektera
avskärmningarna som är uppsatta.
P5) Övriga frågor/information Ny timplan för grundskolan. Detta innebär några
förflyttningar av timmar mellan ämnen och stadier. Förskoleklassen blir obligatorisk. Nytt är
också att språkval tillkommer på mellanstadiet. Förändringarna gäller från ht-18.
Skolinspektionen kommer att skicka ut enkäter till elever, vårdnadshavare och pedagoger
under perioden 22 jan – 16 februari. Detta för att garantera att barn och elever får god
utbildning och trygg miljö.
Veckobreven har krånglat under hösten. Våra veckobrev skickas ej ut via papper längre. De
finns på vår hemsida. Kommunen har nu en ny hemsida. Var noga med att koppla upp en ny
hemsideadress. www.ovanaker.se. ( använder ni den gamla ex.vis nedsparad kommer ni till
den gamla) Klicka på utbildning, grundskolor, Celsius F-6. Där visas en försättssida med
Information kring Celsiusskolan. Där har vi på begäran lagt in viktiga datum/ tider som gäller
närmaste tiden. Veckobreven ligger under er klass i högerspalten.
Veckobreven kan inte sparas, nästa veckas veckobrev skrivs över det gamla.
Det är trångt på våra parkeringar. En vädjan; skjutsa era elever bara när det behövs.
Anteckningar: Brittmarie Byström

