Minnesanteckningar från skolrådsmöte 181024, Norreportskolan
Närvarande föräldrarepresentanter:
Carina Nilsson 7B, Paula Rydholm 7B, Jonas Larsson 7C, Anna Bräutigam 7D, Annica
Hellström 7E, Jenni Brandt Grönberg 7F, Anki Axrup 7F, Pär Martinsson 8A, Patrick Cardell
8B, Simon Fall 8F, Boel Nilsson 9A, Emilia Lantz 9A, Malin Larsson Lindström 9B, Sandra
Walldén 9B, Jakob Küster 9E, Malin Månsson Johansson 9G, Maria Nilsson 9G
Lärare: Anna Woodward, Kerstin Irehjelm, Piia Hansdotter-Göransson
Skolledning: Petra Larsson, Pia Hermansson

1. Mötet öppnades
 Petra hälsade alla välkomn och mötet öppnades.

2. Lägesrapport från skolledning:
 2017 års kvalitetsredovisning (KR) presenterades genom att visa skolans KRfilm.
 Skolans fokusområde är under läsåret 18/19:
- Digitalisering
- Barn Gör Rätt Om De Kan
- Språkutvecklande arbetssätt
- Bedömarkompetens och rättssäkra betyg

3. Kort lägesrapport från lärarrepresentanterna i respektive arbetslag
 År 7: I ämnet svenska har eleverna arbetat och arbetar med läsbok, och de
olika lässtrategierna. Dessförinnan skrev eleverna jämförelse mellan två
partier. Ett samarbete tillsammans med ämnet SO. Inom SO har de arbetat
med valet och arbetet i riksdagen och ska arbeta vidare med geografi. På
idrotten har de bl.a. fått ta del av orientering, bollspel och motionsprogram.
Nu ska de starta igång med dans. Hittills under terminen har det lästs biologi
inom NO och efter lovet kommer det läsas kemi. På engelskan har eleverna
arbetat med Music och In town och flyktingfrågor. Efter lovet startar de upp
med Halloween, Food och lite jultema innan jullovet. I de respektive B-språken
har de fått lära sig hälsningsfraser, tal, färger, ställa frågor etc.
 År 8: Eleverna äter nu sist av alla årskurser, kl. 12.30, och innan de nu lärt sig
att ta med ett mellanmål eller pengar för att köpa något har de varit väldigt
hungriga.
De har två nya ämnen, hem- och konsumentkunskap där de får slutbetyg till
våren och teknik där huvuddelen av ämnet görs i år.
På idrotten har eleverna orienterat. De har fått prova på friluftsliv på Marietorp.
I svenska har de screenat läsförståelse, ordkunskap och stavning.
Läsförståelsen är sämre än förväntat och det planeras nu för hur det ska bli
bättre. Eleverna har läst i bokcirklar vilket överlag varit mycket uppskattat och
givande. Just nu arbetas det med ett större skrivprojekt ”Boken om mig” där
de bl a får ta reda på mer om sina namn.
På SO:n ägnades början av terminen åt valet och Sveriges styrelseskick. Nu
läser de religion och ägnar sig åt etik och moral.
På NO:n har eleverna läst kemi och biologi och arbetat med våra
näringsämnen och kroppen, båda delarna kopplade till hem- och
konsumentkunskapen. De har fått stifta bekantskap med hjärtat genom att
dissekera grishjärtan.





År 9: FN-temat har varit höstens temaarbete som avslutas med FN-rollspel
under v.43. Muntliga nationella prov i svenska, matematik och engelska
kommer att genomföras innan jullovet.
Nattorientering kommer att genomföras den 8 november i Sandskogen.
På måndagar kl. 8-9 erbjuds kompletteringstillfälle för de elever som ev varit
frånvarande vid ett provtillfälle. Enskilda samtal med SYV inför gymnasievalet
ska samtliga eleverna ha fått innan terminsslut.
Skolans kör tränar nu inför Luciatåget. Körsång är onsdagar kl. 15.15-16.15.

4. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Varje år i januari får eleverna besvara en trygghetsenkät vilken ligger till grund för
planen. Lika läsåret 17/18 fortsätter fokus under läsåret 18/19 på bemötande/hur vi
pratar med varandra. Ytterligare fokus under läsåret 18/19 är att öka tryggheten på
olika ställe i skolans lokaler. Vuxennärvaron i korridorerna har utökats genom ett
fastlagt rastvärdsschema vilket skolan hoppas ska öka tryggheten.

5. Frågor från föräldrarna
- Önskemål om möjlighet att införa Swish i skolcaféet och skolrestaurangen finns
och skolledningen tar frågan vidare och undersöker om det är möjligt.
- Höstterminen slutar torsdagen den 20 december.
- Sommaravslutningen för eleverna i år9 är måndagen den 17 juni och för eleverna
i år7+8 tisdagen den 18 juni.

Vid pennan
Pia Hermansson
Bitr. rektor

