
   
 

 

Minnesanteckningar från skolrådsmöte 171019, Norreportskolan 
 
 

Närvarande föräldrarepresentanter:  
Pär Martinsson 7a, Patrick Cardell 7B, Monica Malmqvist 7D, Pernilla Fredbo 7E, 
Simon Fall 7F, Marina Nilsson 7G, Christer Szakos 8A, Boel Nilsson 8A, Emilia Lantz 
8A, Sandra Walldén 8B, Jakob Küster 8E, Magnus Jönsson 9B, Sofia Cromwell 9D, 
Gunilla Lundqvist 9E, Anki Axrup 9F, Anna-Sara Chaaning-Kennedy 9G, Eva 
Lindborg 9G 
Lärare: Kerstin Irehjelm, Piia Hansdotter-Göransson, Sebastian Väpnargård 
Skolledning: Petra Larsson, Pia Hermansson  
 
 

1. Mötet öppnades 

 Petra hälsade alla välkomnade och mötet öppnades. 
 

2. Lägesrapport från skolledning:  

 Skolan har utökat antalet klasser till att bli totalt 21 klasser jämfört med 
förra årets 19 klasser. En ny klass i åk9 startades upp för att ta emot 
nya elever som ansökt om plats i Ystad kommun samt några gamla 
elever som under våren, tillsammans med sina föräldrar, fick lämna in 
önskemål om ev klassbyte. Efter att ha släppt 6 avgångsklasser i åk9 
startade vi upp 7 nya klasser i åk 7 då söktrycket var stort. Därmed är 
det lika många klasser, 7 st, i varje årskurs.  

 Utökning av fler klasser har inneburit utökning av personal, bl.a. en 
resursperson per arbetslag.   

 Skolan får besök av riksdagsledamot Sofia Damm måndagen 23 
oktober. 

 Skolan har startat upp ett GrönFlagg-råd där det ingår representanter 
från samtliga klasser. Rådet var iväg på en Kick-off-resa i slutet av 
september. Under läsåret 17/18 kommer elever tillsammans med all 
personal på skolan att arbeta med tre utvecklingsområden som 
eleverna varit med och tagit fram. Dessa tre utvecklingsområden är;  
1. Öka kunskapen kring hållbar utveckling, 2. Bli bättre på att sortera 
sopor, 3. Öka medvetenheten om vår livsstil och hälsa.  

 Skolavslutningen kommer att hållas kvällstid den 19 december. 
Klosterkyrkan kan inte nyttjas i år varför skolan kommer att återkomma 
om var avslutningen kommer att hållas. 

 Nytt för i år är att skolan startat upp en skolkör. Onsdagar kl. 15.15-
16.15 finns det möjlighet att delta i skolkören.   

  



3. Kort lägesrapport från lärarrepresentanterna i respektive arbetslag   

 Åk 7: Vi har haft en väldigt positiv start med våra sjuor och de verkar 
börja känna sig "hemma" på skolan och vågar nu ta för sig en aning. 
Det spelas bl.a. pingis med liv och lust på rasterna. Åk 7 har tema-
veckan "Livets lotteri" framför sig, den här veckan kommer lotten att 
avgöra vilket land man föds i sedan får man arbeta med att lära känna 
det här landet. Vi har fokus på mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen. Det kommer att bli en utställning med alla olika 
berättelser. 
När det är dags för Elevens val kommer de att ha en språkdag, en dag 
med fysisk aktivitet och en dag då man väljer från ett smörgåsbord av 
olika aktiviteter.  

 Åk 8: v.43 innebär temavecka hälsa för våra åk8-elever. Denna 
schemabrytande vecka kommer bl.a. innehålla föreläsningar av PT, 
riksdagsledamot Sofia Damm, vår elevcoach Simon samt av Frisk och 
Fri.  Veckan kommer även att erbjuda en fett- och sockerutställning, 
gemensam frukost, promenader m.m. Under terminens sista vecka står 
det Elevens val på schemat. Till dessa tre dagar har eleverna fått göra 
val på aktiviteter som erbjudits. Aktiviteter som erbjudits är t.ex. 
språkrelaterade aktiviter, innebandy samt jul och kultur.  
Eleverna ska ut på prao v.10-11 och en inventering av föräldrarnas 
arbete kommer att göras för att ge samtliga elever möjlighet till 
praoplats.   

 Åk 9: Vi har haft en positiv start på läsåret. Våra elever har mognat och 
vi har en bra kull med elever, ett fåtal har haft det lite struligt men 
majoriteten verkar nu fokuserade på att nå sina mål under sitt sista 
läsår i grundskolan. FN är det som sker härnäst. Flera olika föreläsare 
från FN och kommunen. Bl.a. kommer riksdagsledamot Sofia Damm på 
besök. Veckan avslutas med rollspel de två sista dagarna i vecka 43.  
Efter novemberlovet kommer eleverna att få prova på nattorientering 
och de muntliga nationella ska genomföras.  

 
4. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 Kort redogörelse av planen och hur skolan arbetar med den. 
  

5. Skolvalet 17/18 

 Antalet barn födda 2005, hemmahörande i Ystad kommun, kommer 
fylla kommunens platser vilket innebär att elever från andra kommuner 
inte kommer att kunna erbjudas plats. Skolvalet tidigareläggs jämfört 
med tidigare år. Ansökningstiden kommer vara under perioden 15 nov-
15 dec. Det blir inget ”Öppet hus” under hösten utan istället kommer de 
elever som får sin skolplacering på Norreportskolan att bjudas in till ett 
välkomstmöte under våren för att då få tillfälle att besöka skolan innan 
skolstart.  

 Kommunen har ingått ett samarbete med MFF och skolan kommer att 
erbjuda 24 platser i MFF-akademin till elever oavsett 
kommuntillhörighet.  

  



6. Arbete kring integration 

 Tips och förslag från föräldrarna: 

- mentorskap/fadderskap elev-elev 

- kontakta Peter Eriksson som är integrationsstrateg i Ystad 

kommun 

- se på förening Drivkraft Malmös hemsida  

 
7. Frågor från föräldrarna 

 Diskussion om läget i skolrestaurangen. Åk8-elever upplever att 
salladsbordet och ibland dagens lunch är slut när det är deras tur att 
äta. Skolledningen tar det vidare till personalen i skolrestaurangen. 

 Diskussion fördes om språkbruk, bilder och skrift som skickas mellan 
ungdomarna, vad som händer i korridorerna, rökning. 
 

 
Vid pennan  
 
Pia Hermansson  
Bitr. rektor 


