Protokoll: Forum för samråd Klockarskolan 2018-02-19
Närvarande: Jenny Nordahl (kontaktpolitiker), Caroline Willfox (kontaktpolitiker), Åsa Sälgström
Bergh 7B, Ulrica Jansson 9C, Jenny Skånsjö 9C, Fredrik Törnqvist 7A, Mari Quistberg 7F, Therese
Olsson 7F,
§ 1. Val av ordförande: Per Sandberg
§ 2. Val av justerare: Åsa Sälgström Bergh
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Per sammanfattade föregående protokoll.
§ 4. Fastställande av dagordning: 1) Psykisk ohälsa 2) Organisation/Trivselrutiner 3) Info
kring Teams 4) Övriga frågor: Polen-resa, droger och missbruk, vikarier i eng och svenska 5) Nästa
möte.
1) Psykisk ohälsa: Ida har lagt ut information om hur man kan få hjälp när det gäller psykisk
ohälsa. Dolma, psykolog, finns tillgänglig för att hjälpa till med arbetet kring psykisk ohälsa. Sprid
gärna att denna information finns.
2) Ny organisation på Klockarskolan planeras: Just nu arbetar skolledningen med en ny
organisation på Klockarskolan som går ut på att varje klass har två vuxna med sig i klassrummet
på varje lektion. En person är ämneslärare och undervisar i sitt ämne och en person följer klassen
på alla lektioner och finns med som socialt stöd för eleverna. Just nu är den organisation vi har
inte optimal för att skapa studiero och trygghet.
Trivselrutiner: Klockarskolan ska utarbeta nya trivselrutiner tillsammans med elever, personal
och föräldrar.
3) Info kring Teams: Per uppmanade föräldrar att hålla sig informerade via sina barn när det
gäller Teams. Föräldrar tycker att Teams fungerar bra.
4) Övriga frågor:
Polenresan: Diskussion förs kring rökning under Polenresan. Undervisande lärare i SO för åk 9
och en elevassistent åker med till Polen.
Droger och missbruk: Hasch och cannabis är i omlopp i Säter, men om det är mer eller mindre
än tidigare är svårt att säga.
Vikarier i engelska och svenska: Det har varit intervjuer för tjänster i engelska och svenska, och
det är i princip klart med personal. Madicken Wikström vikarierar för Yvonne i svenska och
spanska för tillfället. När det gäller betygssättning finns det behörig personal som stöttar vikarier.
§ 5. Nästa möte: 23/4-18.

