Protokoll från brukarrådet på Klockarskolan 2017-04-24
Närvarande: Per Sandberg, Lina S Rautio, Bitte Tranback (8A), Helena Nilsson (9D), Maria
Gustafsson (7D), Anna Gabrielsson (7D, 9B)
§ 1. Val av ordförande: Per Sandberg
§ 2. Val av justerare: Maria Gustafsson
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Det kommer en föreläsning 11/5 av författaren till
boken ”Hjärnstark”. Ett reglemente för brukarrådets genomförande är på gång vad det
gäller syfte mm. Det är samma status när det gäller vikariebehov som tidigare. Övriga
frågor som diskuterades var mobiler och vinterfriluftsdagen. Vinterfriluftsdagen blev riktigt
bra. Diskussion kring prov/kalendarium; det är viktigt att det blir ifyllt i InfoMentor. Det
har efterfrågats gymnasiebesök för åk 8, vilket nu har blivit genomfört för årets 8:or.
§ 4. Fastställande av dagordning: 1) Föregående protokoll, 2) Information/Rapporter
(plan mot diskriminering och kränkande behandling), 3) Övriga frågor (sociala medier och
skärmtid), 4) Nästa brukarråd.
§ 5.

1) Skolan arbetar utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling. Det
fanns möjlighet för brukarrådets representanter att ta del av denna plan inför detta
möte. (Planen ligger även utlagd på Klockarskolans hemsida.)
2) Den 11/5-17 blir det en föreläsning av Anders Hansen; Hjärnstark. Föreläsningen
är på Folkets Hus i Säter.
3) Sociala medier och skärmtid: på höstens föräldramöte finns en tanke att det ska bli
en föreläsning som ska handla om sociala medier och skärmtid.

§ 6. Nästa möte: Återkommer om tid, mötet blir under höstterminen 2017.
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§ 7. Övriga frågor:
Det har varit vikarie på idrotten, vilket gör att det kan ha blivit mindre information utlagt
på InfoMentor. Nu är dock Ola Roxström vikarie fram till sommaren.
Det finns en oro att betygen kan bli lidande då många lektioner är inställda och då det är
många vikarier. Det finns ordinarie personal som stöttar upp vid långvariga vikariat.
Tjänster: from 3 april är Per Sandberg rektor på skolan. Tidigare har Per varit tillförordnad
rektor. Det finns en del annonser utlagda då flera lärare är obehöriga. Till hösten kommer
det att bli fem stycken sjuor, så det kommer behövas mer personal.

Justerare: ________________________________________

Ordförande:______________________________________
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