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Minnesanteckningar från Klassombudsmöte 15 09 29

Anteckningar från Klassombudsmötet 30/9 från Helene Bärlin
-Rektor Peter Lundström berättar om skolans mål. Bra resultat som dock
drogs ned något pga många nyanlända i årskurs 9 förra året och ej
godkända betyg i SVa.
-Skolan ska satsa särskilt på SVa(svenska som andraspråk)under året
- Skolan satsar särskilt på elevernas skrivande både vad gäller mängd och
att ”hitta sin röst”.
Skrift- och uttryckssätt har påverkats negativt av dagens hjälpmedel som
smartphones etc, då det gärna används förkortningar och uttryck
anpassat för att det ska gå undan men med avkall på korrekt stavning,
fylliga texter etc.
-Förväntningsdokumentet gicks igenom. Finns på hemsidan.
-Personal och ledning önskar ha förtroende från oss föräldrar i sitt
lärande och agerande. Det är ett tufft klimat med medias negativa bild av
skolan idag, vilken påverkar föräldrar och elever. Vi ska vara medvetna
om att Rödabergsskolan är en väl fungerande skola.
-Rektor Peter påminner oss föräldrar om att det oftast finns två versioner
av händelseförlopp. När barnen kommer hem och berättar något som
har hänt så ska vi ta reda på bakgrund och hålla saker på en civiliserad
nivå. Vid en konflikt är ett samtal bättre än mail och kolla gärna med
skolpersonal innan man går vidare till diskussion med inblandade elevers
föräldrar.
-En förälder tog upp att det på många skolor sattes för höga betyg vilket
kan komma att påverka våra elever negativt.
-Vi föräldrar var överens om att det är bra med skolans regler som skall
skrivas under vid terminsstart!
-FN-dagen är 22 oktober, mer info kommer. På skolan finns 70-80
nationaliteter representerade, fantastiskt kul!
Frivillig entré på 20 :- kommer att gå direkt till Röda Korsets hjälp till
Syrienflyktingar.
Redan nu kan du göra ett kryss i kalendern och ställa in dig på att hjälpa
till med städning efter ca kl 19.30
-Peter berättar att det har varit astronauter och författare på besök i
skolan för att inspirera elever.
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-Information om om/utbyggnad av skolan kommer när planerna är mer
konkreta, sannolikt ny skola med byggstart hösten 2017 om inga
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överklaganden görs. För att få en uppfattning om hur det är tänkt att se
ut kan man gå in på länken:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Rodabergsskolan/

-Önskvärt med bättre belysning i Sankt Eriksparken, Peter ska undersöka
möjligheten till detta.
-Konstaterande att det är viktigt att rastvakterna syns och gärna har på
sig väst så att vi vuxna kan känna oss trygga.
-Så var det den eviga frågan angående kvaliteten på skolmaten. Några
klagar på att tillagningen. Ledningen(som själva äter varje dag) höll med
om att kvalitén på senare tid ibland varit ojämn och kommunicerar det
med köket. Klassombuden bjöds in att köpa matkupong, komma och äta
och bilda sig en egen uppfattning. Skolans mat lagas dock på plats vilket
bara det är en stor fördel. I dagsläget är det Sodexho som är
leverantörer. En ny matupphandling är på gång och ny leverantör klar till
HT2016.
Vid pennan Helene Bärlin 8 A
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