
Minnesanteckningar för Ärentunaskolans skolråd den 27/5 2014 
Närvarande: Mia Andersson 8B, Heléne Karlsson 8D, Susanne Berglund 7B, Camilla Hildman 
7B, Ingrid Vänstrand 8B, Åsa Mattson 8C, Anna Mauritzon, 6A, Caroline Uppling 7E, Leif 
Ericsson, rektor, Jonas Olsson, bitr rektor 
 

1. Leif öppnar mötet. Vi presenterar oss. 
2. Vi går igenom föregående mötesanteckningar 

- Terminsplaneringarna kommer att få ett gemensamt utseende 
- Läxhjälpen lyckades lösa bemanningen 
- Trygghetsarbetet inför nästa år börjar ta form.  
- Hur fungerar det med veckobrev? Kan man skriva mer om hur stämningen i 

klassen? Arbetsro etc. Vad jobbar man med i klassen; ex v hur fungerar 
Ärentunalektionen? 

- Provrutiner – vi har tagit fram ett antal punkter som skall gälla. Kommer att tas i 
kollegiet och sedan läggas upp på hemsidan. 

- Avslutningen är kl 19 den 9 juni. 
 

3. Till hösten öppnar vi gamla CD-enheten som rustas och byter namn till E-huset. Där 
kommer E-klasserna och 7A att vara. Även Bryggan och annan stödundervisning 
kommer att vara där. På skolan öppnar vi ett bibliotek till hösten. Matsalsbyggnadens 
klassrum byggs om till slöjd- och musiksalar för i första hand Pluggparadiset. 

4. Utvärdering av året och uppföljning Verksamhetsplan 14-15:  
Vi tittar på den plan som sattes upp inför läsåret. Leif går igenom vad vi har gjort och 
vad vi inte lyckats åstadkomma. 
 
Vad ser skolrådet som bra och vad behöver vi utveckla mer?  

Positivt Utvecklingsområde 

Ärentunalektionen 
Målarbetet 
 
 

Skolan behöver hitta en policy/ett tydligt 
förhållningssätt till mobiltelfoner? 
(Vad krånglar till detta? Ansvar, 
lagstiftning, pedagogik etc) 
IT-elevdatorer 
Utvecklingssamtalen 

- Läget i förhållande till målen 
måste kommuniceras (så skall 
det vara redan idag.) 

- Viktigt att det framgår hur 
man skall arbeta för att nå sina 
mål (så skall det vara redan 
idag.) 

- Låta eleverna förbereda sig 
mer; dvs de måste själva ha 
bättre koll på hur de ligger till 
och vad de behöver utveckla 

Kan vi ha en lärare med på skolrådet? 
 

 



 
 

5. Nu gör vi utvärderingar och analyser av verksamheten. Detta tar vi med oss in i nästa 
läsår. 
 
Tankar inför nästa läsår: 
- Bra start för åk 6 
- Tydliga och gemensamma planeringar 
- Lektion för värdegrundsarbete och läsning 
- Arbetslag som ligger mer rätt mot lokaler och elevgrupper (dvs går man i A 

undervisas man av lärare i arbetslag A). 
6. Övriga frågor: 

- Utvecklingssamtalet – se ovan 
- Lärare med på skolrådet – se ovan; vi tar upp det i kollegiet 
- Internkommunikation – viss information om ”specialdagar”; turneringar, 

Operation Dagsverke t ex, verkar komma sent 
- Skräp – elever tycker det är trist att man slänger skräp på golvet. Vi håller med. Vi 

vuxna försöker vara föredömen och plocka upp skräp; ta initiativ till att vi hjälps 
åt tillsamans. 
 
Vid tangenterna 
 
Jonas Olsson 

 
 


