Protokoll från brukarrådet på Klockarskolan 2016-02-24
Närvarande: Maria Fredriksson (rektor), Lina Stenqvist Rautio (sekreterare), Åke Öhrnberg,
Kicki Lindfors, Ann Enqvist, Mikael Jansson, Helena Nilsson, Roger Siljeholm
(kontaktpolitiker), Ylva Sundmark, Jenny Karlsson, Bitte Tranback, Annika Magnusson
§ 1. Val av ordförande: Maria Fredriksson
§ 2. Val av justerare: Kicki Lindfors
§ 3. Föregående mötesprotokoll: § 4. Fastställande av dagordning: 1)Tredje plats i föräldraalliansens kartläggning 2) Lägsta
nivå i InfoMentor 3) Personalläget och vikarier 4) Genomgång av Klockarskolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling 5) Övriga frågor
§ 5.
1)Tredje plats i föräldraalliansens kartläggning:
Säter har förbättrat sin placering med hela 138 placeringar från föregående år. Med det gör
Säter den sjunde bästa förbättringen av landets 290 kommuner. Säter ligger nu på plats 73 i
riket och plats 3 i Dalarna. De kvalitetsområden som används är bl a måluppfyllelse och
pedagogisk personal.
Vi har ambitionen att fortsätta utvecklas framåt genom ett utvecklingsområde som kallas
PRIO.
2) Lägsta nivå i InfoMentor:
Tack vare synpunkter från Brukarrådet vad det gäller InfoMentor finns nu ett dokument
gällande den lägsta nivån i InfoMentor. Detta dokument finns utlagt i InfoMentor.
Vi diskuterade vidare vad som ska läggas i Kalendariet och hur många prov eleverna kan ha
per vecka. Det kan ju också finnas olika slags prov men önskvärt är att det inte blir för
många prov som eleven förväntas läsa på till hemma per vecka. När det gäller Kalendariet
är det den som ansvarar för aktiviteten som lägger ut information där.

Postadress: Klockarskolan, Box 300, 783 27 Säter │ Besöksadress: Klockaregatan 2
Tfn: 0225 – 552 05 │ Fax: 0225 – 552 08 │ E - post: post.klockarskolan@skola.sater.se │ Hemsida: www.sater/klockarskolan.se

3) Personalläget och vikarier:
Det är svårt att få tag på SVA-lärare. Pensionerade lärare får rycka in men det är ändå svårt
att få tag på folk. De nyanlända eleverna går i förberedelseklass, men kan vara med i andra
klasser också.
4) Genomgång av Klockarskolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling:
Planen har delgivits representanter i Brukarrådet så möjlighet finns att tycka till om den.
Denna plan finns även utlagd på Säters hemsida. Det finns en ”trygghetsgrupp” på skolan
där lärare och Maria Fredriksson deltar. Åk 8 gör en trivselenkät och åk 8-föräldrar får
också göra en enkät i samband med utvecklingssamtalen.
§ 6. Nästa möte: 2016-04-27 kl 17:30
§ 7. Övriga frågor:
8A och 8B kommer ingå i ett pilotprojekt där de kommer få varsin dator för att använda i
skolarbetet. Detta IKT-projekt är tänkt att fortgå så även övriga klasser kan få möjlighet till
fler datorer.
Roger Siljeholm (kontaktpolitiker) har varit med Per Sandberg (bitr rektor) under en dag.
Det som slog Roger var att BUP hade så lång väntetid för elever som behöver hjälp.
Kötiden till BUP kan vara 2 månader, vilket Roger upplevde som alldeles för lång tid.
Klockarskolan tittar på en möjlighet för ett team på Klockarskolan. Frågan är om politiker
kan påverka detta. Problemet är då att Landstinget har hand om detta, inte kommunen.
Roger tyckte att lektionerna var lugna och trevliga. Rogers engagemang i skolan uppskattas
av föräldrarna.
Skolan har sökt bidrag för att utveckla arbetet då det gäller resultatanalys på skolan.
SYV på skolan slutar denna vecka och rekrytering pågår för en ersättare. Det kommer bli 2
stycken SYV som kommer arbeta centralt och sitta på Dahlander. Praon för åk 8 kommer
lösas internt på Klockarskolan.
I åk 7 har vi arbetsmarknadskunskap, där personal från arbetsgivar-sidan kommer till åk 7
och pratar om bl a arbetsmarknaden.
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6:ans dag: Frågan kom upp från St Skedvi varför det inte är 6:ans dag. Många elever blir
oroliga om de inte får veta klasstillhörighet. Uppfattningen från förälder på Brukarrådet är
dock att det kan bli lika mycket oro om elever får reda på klasstillhörighet och idén att
prova på något nytt är inte så dum.

Maria Fredriksson
Mötesordförande

Lina Stenqvist Rautio
Sekreterare
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