Knåda skolas föräldraråd 2015-10-21
Närvarande: Sofie Engholm f-klassen, Mai Skoglund f-klassen, Therese Elfstrand åk 1,
Linn Åström åk 2, Camilla Kvarmans åk 3, Ingrid Johansson åk 4, Mia Wängmark åk 5,
Jenny Popoff åk 6. Anna Olsson, Chris Sommar.

•

Starten har gått bra i alla klasser.
Fadderverksamheten fungerar bra i förskoleklassen och i 1:an.
Det är uppskattata av alla.
Faddrarna följer med upp till 1:an från förskoleklassen

•

Det är många barn på fritids. I dagsläget 48 barn inskrivna. Mer personal har anställts.

•

Elevantalet ökar i Knåda. Idag är elevantalet 77 barn i klasserna f-6,
lå 20-21 beräknas elevantalet bli 94.
Vi måste fundera över hur klassindelningarna ska göras i framtiden och hur vi ska få plats.
Kan man välja Rotebergs skola under en tid när elevantalet minskar i Roteberg?
Kan 6:orna gå sitt sista år på mellanstadiet på ett annat ställe?
Det finns säkert många möjligheter.
Inga nyanlända barn är beräknade till Knåda skola i dagsläget.

•

Hur kan Knåda skola påverkas av en nybyggnation i Edsbyn?
ingen vet idag.

•

Angående nya direktiv för åtgärdsprogram.
Endast barn som behöver stöd en längre tid behöver åtgärdsprogram.
För de elever som behöver stöd en kortare tid anpassas undervisningen i klassrummet.

•

Vi har haft bra resultat i åk.6 på de nationella proven.
I åk 3 har inte alla klarat sig. Det som brister är att skriva berättande texter.
Kommunen har nu under flera år utbildat sina lärare i Reading to Learn. Där man går in på
texten mer på djupet för att få en bättre läsförståelse och att kunna formulera berättande
texter. På sikt förväntas resultatet bli bättre för alla elever.

•

Skolan är också med i ”Mattelyftet”. Detta för att förbättra resultaten i mattematik.

•

Skolchefen Solveig Landar kommer att gå i pension i februari. Rekryteringen går trögt och en
ny ansökningstid ligger ute.

•

Ny psykolog är anställd på 40%. Christina Wiren.
Det finns också 2 kuratorer. Lucas Vängborg och Emma Åström.
De jobbar ofta med handledning och 2 ggr termin träffas ett elevvårdsteam på skolan för att
gå igenom hur man ska hantera olika situationer.
Lucas jobbar också med ”kompisgrupper” på skolan åk 1-6. Detta för att motverka
kränkningar och mobbing.

•

Förtydligande angående matsäck på ”friluftsdagar.
Enlig skolverket ska skolan vara avgiftsfri. Undantag kan göras vid t ex friluftsdagar eller
resor. Det kan då bli aktuellt att ta med egen matsäck eller att betala en liten summa för ett
inträde. Detta måste vara frivilligt och skolan ska ordna så att alla kan vara med på samma
villkor även om inte hemmet bidrar.

•

Vi behöver hjälp med isbanan och skidspår även i år. Ingen grundskolning kommer att ske
från kommunen. Vi skickar ut lappar om frivillig hjälp som tidigare år.

•

Ingrid Johansson tipsar om en POD.” Kära barn”. Frågor runt barn 4-18 år.

/ Anna Olsson

