Protokoll: Forum för samråd Klockarskolan 2017-11-20
Närvarande: Kristina Åkerman 7 C, Katarina Gustâv 8 C, Yvonne Andersson 9 D, Jenny
Skånsjö 9C, Åsa Sälgström Bergh 7B, Eleonora Ahlgren 7A, Jenni Hademalm 7G, Therese
Olson 7F, Esther Salari 9D, Mari Qvistberg 7F, Caroline Willfox kontaktpolitiker, Lina
Stenqvist Rautio (lärare), Per Sandberg (rektor).
§ 1. Val av ordförande: Per Sandberg
§ 2. Val av justerare: Esther Salari
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Per sammanfattar föregående protokoll och meddelar
även att lägerskolan blir av även till kommande höst.
§ 4. Fastställande av dagordning: 1) Föräldrabrev 2) BRÅ/snatterier 3) Office 365
4) Mailsystem 5) Övriga frågor: -Vägval i åk 9, obligatoriskt eller inte? -Kort om tid
mellan lektioner. -Vikarier vid sjukfrånvaro.
1)Föräldrabrev: Det har lagts ut ett brev på InfoMentor där Klockarskolans arbete med
eleverna synliggörs. Vi rekommenderar föräldrar att läsa det.
2) BRÅ/snatterier: Det förekommer snatterier i kommunen, och skolan ser gärna att
föräldrar pratar med ungdomar och andra föräldrar om detta. Det är också viktigt att
skolan diskuterar följder av snatterier.
3) Office 365: Hela kommunen arbetar nu med Office 365, och på Klockarskolan är det åk
8 och åk 9 som arbetar i detta system. Information och instruktioner finns i huvudsak i
detta system. Som förälder är det viktigt att ni ser till att barnen ger er inblick i systemet
och visar er uppgifter mm.
4) Mailsystem: I och med Office 365 har personal på skolan fått nya mail-adresser.
§ 5. Övriga frågor:
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Vägval i åk 9- obligatoriskt eller inte?
Vi kan i grunden inte kräva att elever ska vara här på kvällstid, men då det är väldigt viktigt
för dem, så är det som en obligatorisk aktivitet. Per återkommer med besked om det skulle
bli kompledigt eller inte för detta.
Kort om tid mellan lektioner:
Grundtanken är att klasser ska ha två längre raster per dag. Ibland blir det dock fem
minuter mellan lektionerna, vilket gör att det kan bli svårt att hinna med toabesök mm.
Vikariebehov vid sjukfrånvaro:
Föräldrar upplever att det har varit svårt att få vikarier på en del lektioner och att det vid
vissa tillfällen inte har funnits uppgifter för klassen att arbeta med.
§ 6. Nästa möte: 19/2 2018
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