Anteckningar Skolforum 2016-10-26
DAGORDNING
___________________________________________________________________________
Information/dialog
- På gång i verksamheten
- Ledigheter
- UNIKUM – elevdokumentation/lärplattform
- CEMR-projekt pilotskola
Övriga frågor
- Inkomna frågor

Information/dialog




Klassrepresentanter från förskoleklass samt åk 1-3 representerade.
På hemsidan ligger dagordning och protokoll, och dit behöver man gå för att se
Önskemål om att dagordning läggs ut 14 dagar i förväg till kommande möten.

Syfte med skolforum; detta är ett forum för samverkan mellan skola och föräldrar. För frågor
om undervisning hänvisas till den aktuella läraren. I detta forum behandlas ej enskilda elever,
personal eller grupper. Här diskuteras skolgemensamma punkter.
Frågor inför mötet får gärna komma in en vecka innan.

På gång i verksamheten








unikum (se mer nedan)
Trafiksituationen - de har börjat med parkeringstillstånd på personalparkeringen, och
där har det blivit bättre.
Skolinspektionen kommer till Uppsala 2017, med fokus bl.a. på extra anpassningar
och särskilt stöd under nästa år. Senast Skolinspektionen var på Sunnerstaskolan var
2013, och en direkt åtgärd av det var att anställa en kurator på heltid.
Se till att svara på enkäten senast den 28/10, om ni inte redan gjort det.
Enkät för förskoleklass kommer ut den 7/11.
Revidering av lika-behandlingsplan och elevhälsoplan pågår. Frågan om t.ex. mobbing
ingår i lika-behandlingsplanen.

Diskussion om hur undervisningen ska anpassas utifrån elevers förutsättningar, vilket är ett
krav som skollagen ställer. Fråga om skolan får mer pengar utifrån stödbehov som uppstår.
Förr i tiden fanns det pengar att söka för stödinsatser för enskilda elever, men det finns inte
längre. Nu kan man söka ekonomiskt stöd för enskilda elever på medicinska grunder, men
inte för annat. Det finns däremot en övergripande resursfördelningsmodell, s.k. strukturstöd,
som innebär att elevpengen skiljer sig åt mellan olika skolor utifrån förväntadestöd behov.
Sunnerstaskolan har inte något strukturstöd.

(Strukturstöd baseras på statitiska underlag utifrån vilka barn som oftast lyckas; där t.ex.
föräldrars utbildningsnivå har visat sig vara den mest grundläggande faktorn. Generellt har
man också sett att strukturstöd slår rätt över tid på nationell nivå.)

Ledigheter
Förtydligande från skolan att ledigheter endast får beviljas i undantagsfall och då handlar det
om det som i lagstiftningen betecknas som enskilda angelägenheter, t.ex. familjehögtider,
religiösa högtider etc. Generell semester är alltså inte något som man kan få ledighet för. Sök
(om möjligt) om ledighet i god tid. Kontakta gärna skolan i förväg och fråga vid osäkerhet
och innan resa beställs.
Klasslärare kan godkänna ledighet upp till två dagar, men då fortfarande för enskilda
angelägenheter enligt ovan.
Fundering på att förtydliga på hemsidan vad man kan få ledigt för, för att undvika
missförstånd.

UNIKUM - elevdokumentation/lärplattform
Eva Kusendal informerade om Unikum som kommer att ersätta Edwise som lärplattform på
Sunnerstaskolan under hösten. Systemet kommer att implementeras i alla skolor i Uppsala.
Man kan logga in via e-legitimation direkt från Sunnerstaskolans hemsida, via Om skolan Utvecklingssamtal och omdömen här. Systemet fungerar bra i både telefon och läsplatta,
och det finns även en app att ladda ner, med fördelen att man kan få notiser när något händer.
Viktigt att man har en korrekt e-post-adress i ebarnungdom. I övrigt finns ingen koppling
mellan de två systemen.
Unikum kommer att vara vi föräldrars främsta system för information kring våra barn och
dialog med skolan kring till exempel mål och uppföljning. Systemet används från förskola till
gymnasiet, och barnen kommer senare att få ett eget inlogg vid en viss årskurs (ej bestämd
ännu). Är man nyfiken redan nu finns det flera instruktionsfilmer på Youtube, t.ex. den här.
Frånvaro kommer dock fortsatt att skötas i Skola24.
Som förälder kan vi förvänta oss (minst) följande information från vår lärare i systemet till
höst: - Pedagogiska planeringar - Veckobrev
Har man synpunkter på Unikum får man gärna vända sig till Eva och/eller rapportera
synpunkter direkt i systemet. En kort diskussion om sekretess. Det korta svaret är att
informationen behandlas som allmän handling, liksom betyg.

CEMR - projekt pilotskola
Sunnerstaskolan har ansökt om att få vara en pilotskola för CEMR, Europeiska deklarationen
för jämställdhet. Sunnerstaskolan och en annan skola i Uppsala är utvalda som pilotskolor,
och där får vi stöd från Uppsala kommun och av Jämställt som externt företag i detta projekt.
Här ingår utbildning av personal och en kartläggning kring både elever och personal. Sedan
finns processledning under HT16/VT17 och avslutas med en avslutande utbildning för all
personal under VT17.

Övriga frågor
Skolkatalogen
En öppen fråga om vi är nöjda med skolkatalogen, då det är dags för omförhandling nu. Några
spontana svar var:







Lite kritisk till kvalitén på bilderna
Eventuellt ett annat format
Möjlighet att få den digitalt
Roligare layout
Dock bra att den håller ett lågt pris
Även kvalitén på de individuella korten är vi inte så nöjda med.

Inkomna frågor
Lunchtider
En klass hade fått en kort lunchtid på grund av ett layout-fel i schemat. Det är åtgärdat.

Duschning
Dusch i samband med idrotten behöver fungera bättre, ev behövs stöd från personalen?
En allmän diskussion fördes kring duschning i samband med gymnastiken.
Skolans ledning svarar att frågan inte är helt enkel. Det finns inget som säger att duschning är
ett obligatoriskt skolmoment. Schematekniska lösningar kan skapa mer tid mellan ombyten
för att underlätta situationen. En annan tanke kan vara att börja med duschning vid senare
årskurser, då lägre årskurser bedöms ta fler resurser i anspråk.
Oro för att duschningen kan bli en arena för mobbing, en fråga man med fördel kan se inlyft i
CEMR-projektet, där t.ex. Jämställt bör ha viss kunskap och erfarenhet av detta.
Vi återkommer i frågan.

