Minnesanteckningar från skolrådsmöte 190411, Norreportskolan
Närvarande föräldrarepresentanter:
Paula Rydholm 7B, Jonas Larsson 7C, Annica Hellström 7E, Jenni Brandt Grönberg 7F, Anki
Axrup 7F, Annika Svensborn 7G, Patrick Cardell 8B, Monica Malmquist 8D, Pernilla Fredbo
8E, Marina Nilsson 8G, Christer Szakos 9A, Boel Nilsson 9A, Sandra Walldén 9B, Gunilla
Sonesson 9B, Christina Kristensson 9D
Lärare: Anna Woodward, Kerstin Irehjelm, Piia Hansdotter-Göransson
Skolledning: Petra Larsson, Pia Hermansson

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

2. Lägesrapport från skolledning:
 Petra har varit ute på verksamhetsbesök i alla klasser och har väldigt mycket
positivt att säga kring det som händer i undervisningen och i klassrummen.
 I trivselenkäten som eleverna har fått besvara ser resultatet bra ut, dock visar
resultatet på viss oro gällande slagsmål och rasistiska kommentarer. Ett av
fokusområdena nästa läsår kommer därför att vara integration.
 Petra berättar att hon fortsätter att skicka hem information när det händer
saker på skolan och den öppenheten uppskattar föräldrarna. Föräldrarna
känner dessutom stort förtroende att skolan gör allt de kan i alla uppkomna
situationer.

3. Kort lägesrapport från lärarrepresentanterna i respektive arbetslag
 År 7: Eleverna har blivit varma i kläderna och upplevs känna sig hemma. Lite
oroligheter är det i någon klass men vi arbetar med det. Under våren har
samtliga klasser varit på Konstmuséet och arbetat med graffiti inom Skapande
skola. Anna redovisade kort vad eleverna arbetade med i samtliga ämnen.
 År 8: Eleverna har nyligen varit på PRAO. De kommer att ha PRAO igen i
slutet av höstterminen i åk9. Kerstin berättade kort om vad eleverna arbetar
med för att främja integrationen med eleverna. T.ex. så har de inom ämnet
Svenska tittat på en film som handlade om rasism och i ämnet Engelska har
man läst en bok om detsamma.
 År 9: Just nu är det intensivt arbete med nationella prov. Nytt för i år är att
eleverna skriver uppsatser i Digiexam som underlättar rättningsarbetet
framöver. Inom kort kommer eleverna lägga tid och kraft på Tidskavalkaden
som kommer avslutas med en uppvisning för nära och kära på kvällstid
torsdagen den 13 juni.

4. Handlingsplan för en drogfri uppväxt.
 Önskvärt från föräldragruppen är att eleverna i tidig ålder får ta del av
föreläsningar om konsekvenser efter att ha tagit droger. Förslagsvis förhöra
sig med FMN som höll i en föreläsning på Ystad Gymnasium för en kort tid
sedan.
5. Utfall av skolvalet
 Skolledningen berättar kort om utfallet efter skolvalet. Till hösten kommer
Norreportskolan att ta emot 188 elever i blivande åk7.
6. Mobiltelefonanvändning
 Skolan kommer att göra ett test i alla klasser där samtliga elever ska gå fram
och notera på whiteboardtavlan varje gång de får en notis på sin mobiltelefon
för att synliggöra hur mycket mobiltelefonen kan störa.
 Åk7 o 8 samlar in mobiltelefonerna medan åk9 låter eleverna ha sina på
lektion såvida de inte stör undervisningen.
7. Skolavslutningen VT19
 Måndagen den 17 juni är det skolavslutning för åk9 på kvällstid i Mariakyrkan
med start kl. 16.30. Tisdagen den 18 juni kl. 8-10 är det avslutning för åk 7
och 8.
8. Matriser
 Fr.o.m. vt 19 kommer samtliga lärare att fylla i kunskapsmatriser vid två
tillfällen per termin. Vi visade hur detta ser ut och var föräldrarna kan se detta.
Vi uppmanade alla att be sina barn logga in och visa hur det ser ut.

9. Frågor från föräldrarna
 Frågan om var man bäst lämnar av barnen/eleverna vid transport till och från
skolan besvaras genom att skolledningen hänvisar till en bit från skolan,
förslagsvis Bruksgatan.

Vid pennan
Pia Hermansson
Bitr. rektor

