KLIPPANS KOMMUN
Nya Snyggatorpsskolan

Minnesanteckningar ifrån föräldrarådet 2013-10-01
Inledning
Genomgång av skolans värdegrund utifrån Skollagen, Grundskolans Läroplan Lgr11 samt skolans
likabehandlingsplan.
Vi började processa vår likabehanslingsplan genom ett arbetssätt som kallas NÖHRA dvs. nuläge, önskat
läge. hinder, resurser och action.
Fem grupper diskuterade och redovisade;
Nuläge
 Det händer att det brister i lärarens roll som förebild.
 Elever som har svårigheter kan inte uppnå de extra poängen i språk vilket en grupp upplevde som
en kränkning eller orättvisa.( Detta kan inte den enskilda skolan besluta utan är ett statligt beslut
red anm.).
 Extra hjälp för elever med särskilda behov fungerar inte alltid tillfredställande.
 Toaletterna upplevs fortfarande som otrygga.
 Snöbollskastning kom upp som ett obehag inför vintern.
 Ovårdat språk markeras inte tillräckligt. Vilka ord är inte acceptabla att använda och hur accepterar
vi barn och ungdomars förändrade språkbruk?
 För lite av jag och gruppstärkande aktiviteter.
Önskat läge
 Alla känner sig trygga utan att behöva anpassa sig till något eller någon.
 Tillräckliga resurser.
 Vuxna i skolan tar sitt ansvar i alla situationer och samarbetar med hemmet.
 Flera vuxna tillsammans med eleverna på rasterna.
 Arbetet med värdegrunden fungerar och likabehandlingsplanen fungerar till 100 %.
 Alla barn och ungdomar får det stöd och hjälp de behöver i sin undervisning.
 Vikarier har tydliga underlag för vad som gäller på skolan, regler osv.
 Pedagoger får gratis måltider så att fler vuxna är i matsalen.
 Mer rörelse under dagen för eleverna vilket skapar arbetsro på lektionerna.
 Alla elever är delaktiga i jag och gruppstärkande aktiviteter och kan agera utifrån dessa.
Eftersom det var mycket och bra diskussioner hann vi inte längre i vår process vilket innebär att den
fortsätter nästa gång vi träffas den 12 november. Då skall vi även utvärdera höstens träffar och diskutera
hur vi fortsätter arbetet under våren.
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