Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 85
Tid: 17 november 2011 kl 19.00

Plats: personalrummet, SMK

Närvarande:
Åse Mellersted, rektor
Karin Andersson Lönnå, biträdande rektor
Agneta Bohlin, 8Ma
Anna-Lena Lindgren 5Mb
Vivi Nybom, 8Mb
Natacha Kant, 9Mb
Goran Onker, 4Ma
RoseMarie Gottlander, 7Ma
Gabriel Montgomery, ordförande
§1

Mötets öppnande
-

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 84)
-

§3

Mötet öppnas

Protokollet godkändes

Rapport från skolan och Qben
-

SMK är bästa kommunala skola i Sverige mätt i meritvärde i åk 9 och sexa totalt.

-

Byggansvariga på PEAB och kommunens tjänstemän och politiker har träffat
skolans representanter för att diskutera bygget som planeras norr om skolan. Fler
möten planeras. Diskussionen handlar om hur den väg ska dras mellan skolan och
bostadsområdet för att det ska bli så säkert som möjligt. Rose Marie Gottlander
från föräldraföreningen kommer att delta i arbetet.

-

Nya matsalen har öppnat. Maten uppfattas som bra av både lärare och barn men
logistiken har en del barnsjukdomar. Barnen håller på att lära sig hur det fungerar
och det finns en fråga om personaltäthet i matsalen för att hinna lägga upp
tillräckligt fort. Utbudet har ökat jämfört med i baracken men det finns en del
kvar att göra för att det ska fungera perfekt. Upphandling av nya möbler pågår. De
beräknas vara på plats efter årsskiftet.

-

17/11 genomfördes en konsert i Rikssalen på slottet med några deltagare från åk 9
i Childhood Foundations regi. Samt en kvällskonsert med 8 Mb i Riddarholmskyrkan.
12/12 genomförs en konsert i Seglora kyrka med åk 9.

-

Vikariesituationen i musik är löst på ett långsiktigt sätt vilket avlastar mycket.

-

Det nya sättet att dokumentera elevernas utveckling är sjösatt och lärarna kämpar
för att sätta sig in i allt nytt. Som alltid är det inkörningsfrågor men på det stora
går arbetet åt rätt håll. Kvar finns utmaningen att ”skola in” föräldrarna i
systemet. När detta sker styrs av när lärarna känner sig fullt förtrogna med
systemet.

-

Skolan, eleverna och lärarna utsätts just nu för en störtflod av enkäter som i vissa
fall uppfattas som lätt frustrerande.

§4

Diskussion om kundenkäten
-

Mätningen har genomförts med elever och föräldrar i åk 5 och 8.

-

Eleverna i åk 8 eleverna var väldigt positiva. 22 frågor var bättre än tidigare om
några var sämre. Jag vet hur det går i skolarbetet, jag tar ansvar och lärarna
berättar för mig hur det går fick något lägre. Resultatet för trygghet i skolan var
högt och eleverna kan rekommendera skolan till andra.

-

Det som kunde bli bättre är arbetsron, roligt att gå i skolan samt skolan gör mig
nyfiken. Arbetsron är en fråga som diskuteras mycket med eleverna. Vikarier som
kommer till SMK skattar situationen på ett väldigt positivt sätt.

-

Eleverna i åk 5 ligger något lägre än åk 8. Det kan eventuellt förklaras av att det
var många vikarier i åk 5 under den period mätningen genomfördes (våren 2011).
Den enda fråga som sticker ut är om pojkar och flickor behandlas lika.

-

Resultatet kommer att diskuteras med representanter för eleverna för att få lite
bättre förståelse för vad som ligger bakom resultatet.

-

Föräldrarna är fundersamma kring arbetsron och om eleverna får vara med och
planera sitt skolarbete får ett något lägre resultat. Föräldrarna är till övervägande
del nöjda med skolan men säger sig sakna information. Föräldraföreningen har ställt
frågan till föräldrarna vilken typ av information de saknar men inga svar har
kommit.

§4

Diskussion om vilka frågor föräldraföreningen ska fokusera på under det kommande
året.
-

Avvecklingen av föräldraföreningen som ideell förening och övergången till ett nytt
system

§5

Utvecklingen av relationen till den nya bebyggelsen norr om skolan

Datum för nästa möte blir 7/12 19:00

§6

Övriga frågor
-

§7

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Vid protokollet

Anna-Lena Lindgren (5Mb)

Gabriel Montgomery

