Minnesanteckningar från skolrådsmöte 191016, Norreportskolan
Närvarande föräldrarepresentanter:
Sandra Walldén 7A, Cecilia Persson 7B, Titti Lundquist 7B, Maria Seifert 7C, Christina
Olsson 7E, Anna Jensen 7G, Louise Hedgate 7H, Paula Rydholm 8B, Jonas Larsson 8C,
Anna Bräutigam 8D, Anki Axrup 8F, Christel Wemlén 8G, Patrick Cardell 9B, Monica
Malmquist 9D, Pernilla Fredbo 9E, Simon Fall 9F, Marina Nilsson 9G
Lärare: Anna Woodward, Jane Jarl, Piia Hansdotter-Göransson
Skolledning: Petra Larsson, Pia Hermansson

1. Mötet öppnades
 Petra hälsade alla välkomna och mötet öppnades.
2. Lägesrapport från skolledning:
 Höstterminens start har varit lugn. Elevantalet har utökats jämfört med
vårterminen. Det går nu 520 elever på skolan.
 Inför vårterminen kommer det att utannonseras två MA/NO-lärartjänster och
en slöjdlärartjänst.
 Senaste månaden har inneburit många schemabrytande aktiviteter.
Skolledningen har lyft frågan vidare till BUN för att se om vissa aktiviteter kan
fördelas om och inte beröra alla årskurser framöver.
3. Kort lägesrapport från lärarrepresentanterna i respektive arbetslag
 År 7: Eleverna har varit iväg på Marietorps naturskola och Konstmuséet.
V.43 kommer innehålla enbart schemabrytande aktiviteter, bl.a. Skapande
skola och Lovets lotteri. Hälsosamtalen med skolsköterskan är igång och
fortlöper under vårterminen tills alla elever haft samtal.
 År 8: Samtliga klasser har varit på Marietorps naturskola där de övat friluftsliv.
Eleverna fick göra upp eld, sätta upp tält och laga mat. Eleverna har och

ska gå till Ungdomsmottagningen där de får info kring deras
verksamhet. V.43 kommer vara temavecka ”Hälsa” vilket innebär bl.a.
föreläsningar av ”Kärleken är fri”, prov i Hemkunskap näringslära,
kockduellen, hälsocoacher, och innebandyturnering. Kulturgarantin
startade denna vecka vilket innebär att eleverna går på en föreställning
som heter Trasslet på Ungdomens hus, som handlar om känslor och psykisk
ohälsa. Eleverna har varit på gymnasiemässa där de fått ta del av utbudet i
gymnasieskolorna i närområdet. Samtliga elever uppmanas att hålla reda på
Vklass där det läggs ut mycket information samt vad eleverna har i läxor.
Klasskalendern med prov och läxor är bra om man vill blicka framåt.
I ämnena arbetas det med tk (bygga hus), NO (sista veckan
matspjälkningen, sedan är biologin klar för terminen och efter lovet blir det
fysik, akustik och optik), SO (samarbete religion och svenska avslutat
hinduism, börjar med geografi, naturkatastrofer).



År 9: Samtliga klasser har fått prova på marinbiologi i Småbåtshamnen. De
har även haft besök av Skapande skola där de fått skapa en låt per klass.
Jane spelade upp en kort film som visar exempel på vad som producerats.
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.
Efter novemberlovet kommer de vara på PRAO, klass 9ABC v.46 och 9DEFG
v.47.

4. Skolans fokusområden
 Kort redovisning av skolans fokusområden för läsåret 19/20.
Fokusområdena är:
- Betyg och bedömning
- Digitalisering
- Integration
- Språkutvecklande arbetssätt
5. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Varje år i januari månad får eleverna besvara en trygghetsenkät vilken ligger till grund
för planen. Under läsåret 19/20 ligger fokus på Integration och den psykosociala
miljön.
6. Frågor från föräldrarna
 Provtillfällen – hur många prov får man ha per vecka? Det finns en
provkalender som lärarna fyller i när det ska förläggas prov. Tanken är att det
ska vara max två prov per vecka. Känner man att det blir mycket så
rekommenderas eleverna att ta upp det med undervisande lärare så är de
behjälpliga med att se över fördelningen.
 Schemafrågor t.ex. kort tid att hinna till lektion efter bad. Eleverna
rekommenderas ta upp det med sina lärare så kan schemaläggningen ses
över. Oftast finns det möjlighet till justeringar.
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