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Protokoll 201005 Skattkärrsskolans föräldraråd
§ 1 Nuläge
Terminsstarten
Höstterminen har börjat bra på skola och fritids trots nya förutsättningar med pågående
Coronapandemi. Det är främst bland våra yngsta elever som pandemin påverkat lämningsoch hämtningsrutiner och därmed något ökad oro bland elever och vårdnadshavare. Vi
försöker att möta detta så gott som det går utifrån de rutiner som vi idag har. Vi
uppmuntrar våra vårdnadshavare att kommunicera med våra pedagoger så att vi
gemensamt kan lösa uppkomna situationer på ett tryggt och bra sätt så att våra elevers
olika behov säkerställs.
Lärarassistent
Anne-Louise Klasson heter vår nya lärarassistent på skolan och i hennes uppgifter ingår att
arbeta med administrativa uppdrag samt att vara med som resurs i klasserna.
Skolgården
Vi har förbättrat utemiljön för lek genom att måla olika typer av aktivitetszoner runt om
på skolgården. Detta har varit uppskattat och vi ser en ökad fysisk aktivitet bland våra
elever. Vi har även förbättrat belysningen på vår skolgård för att göra den tryggare under
årets mörka perioder.
Vikarier
Under pandemin så har vi periodvis många pedagoger som är sjukskrivna vilket innebär att
eleverna får vikarier på fritids och i skola. Hittills så har vi lyckats att genomföra all
undervisning men vi känner att det är ett ansträngt läge och vi tackar våra flexibla
pedagoger för hur de har löst uppkomna situationer.
§ 2 Corona och skolan
Vi fortsätter det förebyggande arbetet enligt de riskbedömningar vi har gjort i våra
verksamheter. Detta innebär att vi fortsätter att hålla en god handhygien vilket innebär att
eleverna tvättar sina händer regelbundet samt använder den handsprit som vi
tillhandahåller i klassrum och i matsalen. Undervisningen uppmuntras att genomföras
utomhus och då främst i praktiska moment eller i hela ämnet såsom idrott- och hälsa. Vi
placerar skolbänkarna så klokt som det är möjligt i våra klassrum för att hålla distansen
mellan eleverna och slussar eleverna genom våra korridorer.
Städningen har utökats så att elevernas bänkar torkas av dagligen samt att vi spritar våra
händer flera gånger per dag. Vi upplever att eleverna har mottagit rutinerna på ett bra
sätt. Vi kommer även att fortsätta med löpande information till våra vårdnadshavare via
elevbloggar då nya riktlinjer eller rekommendationer framförs av FHM.
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Idrottsundervisningen har sedan i mars genomförts utomhus och detta beslut gäller fram
till höstlovet. Efter höstlovet så kommer ett nytt beslut att tas och ni vårdnadshavare
kommer då delges detta genom ett riktat brev via våra elevbloggar.
§ 3 Ombyggnation
Vi planerar för fullt för vår kommande ombyggnation och om allt följer enligt plan kommer
bygget att påbörjas 2021 och att hålla på till 2023. Det vi som pedagoger kan påverka mest
är den inre miljön och därför så kommer några av våra pedagoger att besöka andra
nybyggda skolor för att få inspiration om goda lärmiljöer. Vi kommer bl a besöka
Kvarnbergsskolan, Västerstrandsskolan samt Hagaborgsskolan. Nedan bild visar hur
kommande skola eventuellt kommer att se ut och hur de olika huskropparna byggs ihop.

§ 4 Måluppfyllelse lå 19/20
Skolan presenterade måluppfyllelsen för åk 1-6 där klassresultat och stadieresultat
åskådliggjordes. Måluppfyllelsen är lägre än tidigare år och tyvärr fick vi inte det
trendbrott som vi önskade utifrån de skolutvecklingsinsatser kring elevs lärande som vi
har gjort under ett antal år. Vi kommer att fortsätta vårt inre skolutvecklingsarbete med
fokus på svenska, våra lärmiljöer samt lektionsstrukturer.
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I övriga ämnen så är måluppfyllelsen 97-100%.
Vi fick frågor under mötet om vilka skolutvecklingsinsatser som skolan har gjort och vilka
orsaker som vi i verksamheten ser som orsak till den låga måluppfyllelsen. Detta kommer
vi att ägna en särskild stund vid kommande föräldraråd.
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§ 5 Övriga frågor
Antal vuxna på skolgården på morgonen – mötet fick en fråga om att man upplever att det
är få vuxna ute på morgonen innan skolstart och att barn upplever att det inte är
vuxennärvaro på östra skolgården.
Vi organiserar morgonfritids utifrån det antal elever som är inskrivna och som har anmält
omsorgsbehov på morgonen. Rutinen är att det är två pedagoger på morgonfritids som
går med barnen till frukost. Det är en bussvärd som övervakar trafiksituationen vid
Skattkärrsvägen där bussarna kommer. På västra sidan av A-huset nuddar två pedagoger
in fritidsbarnen och har översyn över den delen av skolgården. En pedagog cirkulerar
mellan busshållplatsen och matsalen. Vid 7.45-tiden kommer många pedagoger till arbetet
och rör sig över skolgården och 7.55 öppnas kapprummen för insläpp. Vi vill att de barn
som inte fritidsomsorg på morgonen tidigast kommer till skolan kl 07.45.
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