Minnesanteckningar från skolrådsmöte 170420, Norreportskolan
Närvarande föräldrarepresentanter:
Christer Szakos 7A, Boel Nilsson 7A, Malin Lindström 7B, Sandra Walldén 7B, Jane
Larsson 7C, Madeleine Sjöland 7C, Christina Kristensson 7D, Malin Månsson
Johansson 7G, Maria Nilsson 7G, Magnus Jönsson 8B, Sofia Cromwell 8D, Gunilla
Lundqvist 8E, Anki Axrup 8F, Charmaine Moniz 9A/9E, Susanne Mandi 9C
Lärare: Kerstin Irehjelm, Marita Klang, Piia Hansdotter-Göransson
Skolledning: Petra Larsson, Pia Hermansson

1. Mötet öppnades
 Petra hälsade alla välkomnade och mötet öppnades.
2. Lägesrapport från skolledning:
 Nästa läsår kommer innebära utökning av två klasser. Ytterligare en
klass i blivande åk9 och uppstart av 7 klasser i åk 7. Därefter är det lika
många klasser, 7 st, i varje årskurs.
Ang ny klass i blivande åk9 har såväl elever och föräldrar fått lämna in
önskemål om ev klassbyte. Gällande blivande åk7 har söktrycket varit
stort.
 Utökning av fler klasser genererar utökning av 2 st tjänster vilka i
dagsläget är utannonserade.
 Skolrestaurangen har fått nya möbler och en officiell invigning kommer
att ske så snart alla detaljer är på plats.
 Operation Solidaritet kommer att gå av stapeln den 11 maj där
pengarna detta året kommer att gå till UNICEF. Info om Operation
Solidaritet kommer ut via Vklass. Kort sagt kommer åk 7+8 att
genomföra arbete dessa dagar som genererar 200:- medan åk9 tar
hand om digital insamling eftersom de har orientering denna dag.
 Under perioden november-februari har det varit lite turbulent i några
elevgrupper. Skolan har arbetat intensivt och i dagsläget upplevs
klimatet något lugnare.
3. Kort lägesrapport från lärarrepresentanterna i respektive arbetslag
 År 7: Eleverna har blivit varma i kläderna och känner sig nu hemma på
Norreport.
 År 8: Ett stort arbete kring ANDT (Alkohol Narkotika Dopning Tobak)
har precis startats upp. Flera ämnen är inblandade i detta temaarbete.
Fältgruppen har varit och besökt klasserna.
Under praoveckorna var ”Smart-Matte” på plats och träffade eleverna
för att ge eleverna möjlighet att prova på att arbeta med matematik i
verklighetsförankrade uppgifter.



År 9: Vårterminen präglas av nationella prov. Eleverna arbetar med
tidskavalkad som är en gammal tradition på Norreportskolan.
Tidskavalkaden innebär att eleverna tilldelats olika årtionden som
kommer att redovisas samt visas upp i en allmän show för anhöriga den
14 juni. Orientering kommer att ske på okänd ort den 11 maj. De skriver
nu på en bok ”boken om högstadiet”

4. Handlingsplan drogfri skola
Diskussion fördes kring handlingsplanen samt den tobaksfria skoltiden.
5. Språkbruket
Skolan upplever att icke acceptabelt språkbruk har accelererat. Diskussion
fördes kring hur man pratar till/om varandra, vad som är ok att säga till
varandra. Vidare diskuterades vad man kan göra för att minska det. Förutom
att man i respektive hem behöver diskutera språkbruket framkom förslag om
att göra lika ”Morgans Mission” där eleverna går runt i korridorerna och
lyssnade av språkbruket i korridorer etc. Ytterligare förslag var att skolan har
en temadag.
6. Skolavslutningsveckan
13-14 juni är det Elevens val för åk 7+8. Åk 9 redovisar då sin Tidskavalkad
med bl.a. show i skolrestaurangen för allmänheten på kvällen den 14 juni.
Torsdagen den 15 juni är det Norreportdagen vilket innebär att åk 9 har skolan
för sig själv och har olika aktiviteter under dagen. Åk 7+8 har aktiviteter på
andra ställe utanför skolan.
Skolavslutningen för åk 9 hålls på kvällstid den 15 juni med start kl. 16.30 i
Mariakyrkan. Därefter efterföljande avslutningsfest på okänd plats. Fredagen
den 16 juni är det skolavslutning för åk 7 och 8 med avslutningsceremoni i
Klosterkyrkan.
Nästa läsår börjar den 17 augusti.
7. Frågor från föräldrarna
 Mobiltelefonerna på lektionerna används till annat än skolarbete av en
del elever trots att de ska lämnas in till lärare vid lektionsstart.
 Vilka regler gäller kring dusch efter idrott då detta inte upplevs göras av
alla elever. Skolan har som regel att alla ska duscha efter idrottslektion.

Vid pennan
Pia Hermansson
Bitr. rektor

