
 
Först kunde vi konstatera att det blivit en miss gällande ett av utskicken för mötet där fel datum 
skrivits. Olyckligt! På grund av detta kommer en inbjudan till skolråd att komma redan i januari 
månad 2018. Och vi försöker även då att ta det på morgontid.  
 
Den tidiga tiden sågs som ett försök, då mycket händer på kvällstid på skolan v 46 och 47 och man 
kan ha svårt att ta sig till skolan.  
 
§1  Genomgång av dagordning och val av sekreterare  
 
§2  Rektor Helena Carlsén presenterar sig.  
 
§3  Organisationen på skolan.  
Bitr. rektor Ann-Marie Hägglund kommer att ha huvudansvaret för f-klass tom år 6 samt fritids. 
Rektor Helena Carlsén kommer ha huvudansvaret för år 7-9, verksamhetschef barn- och elevhälsan, 
grundsärskolan samt Slussen, som är den nya organisationen av kartläggnings- och mottagning för 
nyanlända på skolan.  
 
§4 Information om Skolverkets riktade satsning för nyanlända som kommer att fortsätta. Skolverket 
har tillsammans med ny bildningschef och ledning på skolan, gjort ett omtag och kommer att gå in 
med större belopp i ett antal satsningar som kommer fortgå fram till juni 2019.  
 
§5 Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling  
Ett arbete som fortgår, men som kommer att fokuseras närmare på under tidig vårtermin 2018. 
  
§7 Skolinspektionens besök efter årsskiftet  
Skolinspektionen har aviserat besök på skolan med fokus på stadieövergången mellan år 6,  
mellanstadiet och år 7, högstadiet. Situationen i Ljusnarsbergs kommun är lite unik på det sättet att 
hela grundskolan, frånsett fristående skolverksamheten, finns inom en och samma byggnad och har i 
stort sett, även samma elevhälsoteam. Vilket bidrar till en särskilt trygg och smidig övergång. 
Material ska skickas in till Skolinspektionen i december och de dyker upp i januari/ februari.  
 
§8 Utvecklingssamtal  
Utvecklingssamtalen för år 7-9 kommer att ske i form av så kallade ämneskvällar där föräldrar och 
elever själva kan välja de lärare och ämnen som de vill ha mer information om och av. Man går in på 
en sida som förmedlats via its learning bland annat. De två kvällarna äger rum tisdagarna v 45 och 46.  
För de tidigare åren med klassföreståndare, mentorer sker utvecklingssamtalen som vanligt med 
respektive klassföreståndare, mentor.  
 
§9 Matematik  
 I länet kvalificerar sig Ljusnarsberg som nummer två gällande meritvärdepoäng i år nio för matte och 
på 25 plats nationellt!!! Detta är att ställa i relation till andra undersökningar och rankningar där 
Ljusnarsberg placerar sig sämre. Det är något att vara väldigt stolt över.  
 
§10 Övriga frågor från personer närvarande samt medskick:  

- Stressen i matsalen upplevs fortfarande  
Tillsammans med Eva Sund bildningschef håller man på att titta på frågan och alternativa lösningar.  

-  Hur tänker vi med de internationella barnen i klasserna?  
From v 47 kommer nyanlända barn att gå in i en nygammal verksamhet som kallas Slussen där 
eleverna i upp till åtta veckor, beroende på studiebakgrund kommer att studera svenska och 



kartläggas i de delar som vi är ålagda att göra. Till verksamheten knyts också en samordnare som 
finansieras av Skolverkets projekt för nyanlända.  
   

-  För lite rastvakter?  
Man kommer att titta över detta något, men enligt schema borde det inte vara för lite vuxna ute.  

-  Informationen till föräldrarna är bristfällig, föräldrar saknar veckobreven.  
På skolan kommer information från det här mötet att återkopplas och så får vi se hur detta hanteras, 
veckobrev på its learning eller via mail. Man saknar kontakten med de tidigare klassföreståndarna, 
mentorerna.  

-  Språket eleverna emellan är inte ok tema språk?  
Vi pratade helt snabbt om denna fråga, utan att komma fram till något konkret.  

-  Dagstidning i alla klassrum SvD, 8 sidor  
Detta blir för dyrt, men det finns alltid exemplar som man kan prata med biblioteket om man kan 
låna  

-  Dexter – upplevs inte optimalt för så pass unga barn som tredjeklassare - föräldrar blir 
oroliga då de får sms om att barnen inte är i skolan - går detta att konfigurera annorlunda ex 
sms om att barnet varit försenat  

Vi pratade om att systemet är som det är och att vi inte kan göra något i det.  
-  Skolans värdegrund - kristen  

Vi pratade mycket kort om detta, mötestiden var slut.  
-  Politik i skolan - besöka politiska möten, föja ett ärendes gång, ställa frågor under KF etc  

Det fanns förslag som till viss del redan idag görs men vi tar samtal med SO-lärarna om detta.  
 
Nästa möte kommer att äga rum fredagen den 26 januari kl 08.15-09.30 med kaffe, te och smörgås. 
Separat inbjudan kommer senare.  
// Helena Carlsén, rektor Kyrkbacksskolan  
 
 


