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Verksamhet – nivå

Njudungsgymnasiet

Plats och tid

Konferensrummet, kl. 13.30

Närvarande

För arbetsgivaren

Henrik Wågesson
Johanna Wilhelmsson

För Lärarförbundet

Anneli Lagerqvist Gustafsson

För Lärarnas
riksförbund

Bengt Hultberg

För skolledarna

Stefan Elg

För SSR

Jenny Lindahl

För elevkåren

Thilde Palmqvist
Ida Wågesson
Samuel Götesson
Samuel Nyman

Övriga

Nick Carlsson, inbjuden

Justerare

Anneli Lagerqvist Gustafsson
Bengt Hultberg

§ 1 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 2 Elevkåren
Mikael Lindén och Nick Carlsson har skolledningens uppdrag att tillsammans med
elevkåren arbeta med elevinflytande på skolan. Nick Carlsson deltog i mötet och visade
nuvarande struktur för elevinflytande. Viktigt att så mycket som möjligt beslutas där
frågan hör hemma. Vi fortsätter diskussionen kring elevinflytandet på kommande
skolkonferens.
Idag består elevkårsstyrelsen av åtta representanter med ett antal kommittéer ex en
eventkommitté under sig. Alla besluten fattas av elevkårens styrelse. Styrelsen kommer
att sammanträda varannan vecka på torsdagar. I oktober kommer en elevinflytandedag
hållas där elevkåren och inflytandeprocessen presenteras för alla årskurser på skolan.
Bengt Hultberg erbjuder sig att hjälpta till med att utbilda eleverna i
sammanträdesteknik.
Lärarförbundet har önskemål att elevkåren inte ska få ta del av klassrådsprotokollen,
såsom de ser ut nu. Går det att se över vilka frågor som tas upp på klassrådet och hur
dess innehåll förs vidare till elevkåren?
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§ 3 Återkoppling samverkansutbildning
Första tillfället i den gemensamma samverkansutbildningen är genomförd och
deltagarna är nöjda. Nästa tillfälle är 11 november på eftermiddagen. Vi behöver
säkerställa vilka ärenden som ska tas i samverkansgruppen och vilka som ska tas på APT.
I detta ingår även hur personalen ska informeras och involveras.

§ 4 Skyddsombud
Klasserna utser idag två klassrådsrepresentanter varav en är elevskyddsombud och en
arbetar mot elevrådet. Elevskyddsombud kommer att kallas till en utbildning under
hösten.
I dagsläget finns det inget fackligt utsedd huvudskyddsombud. De fackliga företrädarna
tar med sig frågan till sina medlemmar och återkommer med kandidater till Henrik
Wågesson.

§ 5 Skyddsronder
Någon gång i november kommer skyddsronderna att genomföras. En tydligare struktur
ska tas fram.

§ 6 Challenging learning
James Nottingham har föreläsning onsdag 21 september kl. 8.30-16 i aulan.

§ 7 Särskolans lokaler
Särskolans lokaler har konstaterats vara i behov av renovering pga. byggnationsfel och
därför behöver lokalerna tömmas från sen vinter till försommaren för att genomföra
åtgärder. Individuella programmet på Särskolan behöver tillfälliga, nya lokaler under
denna tid. Information har gått ut till personal och vårdnadshavare.
Personalen på SR och VO har kallats till ett möte eftersom de är berörda av
renoveringen och lokalförändringarna. En risk- och konsekvensanalys kommer att tas
fram och Stefan Elg och Henrik Wågesson kallar till möte i ärendet. Det kan även bli fler
elever och lärare som påverkas av lokalförändringarna.

§ 8 Utbyggnation Njudungsgymnasiet
I framtida investeringsbudget (2019-2020) finns planer på en permanent utbyggnad av
skolan i form av en extra våning. I planerna ingår även att skolans lokaler ska kunna
nyttjas till annan verksamhet i de tider då elevantalet minskar. En planeringsgrupp med
representanter från personal och elever kommer att initieras.
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§ 9 Övriga frågor
Följande personer valdes till:
Utsmyckning/ konst kommitté

Stipendienämnd

Henrik Wågesson

Henrik Wågesson

Angelica Gustafsson

Mats Gräns

Bror Ahlström

Kristina Lundh

Gun-Britt Engdahl

Viveka Niklasson

Camilla Ekestubbe Gerhardsson

Tommy Carlsson
Dan Stridh
Sverker Hedsjö

Skolkonferens

Samverkansgrupp

Henrik Wågesson

Henrik Wågesson, gymnasiechef

Johanna Wilhelmsson

Stefan Elg, Skolledarna

Agne Carlsson

Ingmarie Andersson, SSR

Camilla Ekestubbe Gerhardsson

Anneli Lagerqvist G., Lärarförbundet

Ylva Oertel

Bengt Hultberg, Lärarnas riksförbund

Inge Karlsson

Ylva Oertel, vårdförbundet

Ann Jagenheim

Vakant, Kommunal

Erik Wilhelmsson

Vakant, vision

Ersättare:
Linda Henrysson
Ingmarie Andersson

Lärarnas fackförbund är kritiska till tillvägagångssättet vid årets arbetsfördelning. De har
inte haft insyn i processen och i vissa fall har heller ingen arbetsfördelning delats ut. Allt
har inte synliggjorts i arbetsfördelningen ex VFU. Skolledningen behöver se över rutinen
för processen kring arbetsfördelning och hur denna ska kommuniceras.
Den pedagogiska synen på schemaläggningen behöver ses över. Det är vissa delar som
styr det hela exempelvis idrottsgymnasiet, individuella valet. Vi tar med oss frågan till
skolledningen. Hur får vi med det i det systematiska kvalitetsarbetet?
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Även praktik och APL bör finnas med i det systematiska kvalitetsarbetet.
Lärarna efterfrågar ännu mer tydlighet kring vikariefrågan. Vi fortsätter att tydliggöra att
lektioner inte ställs in samt att undervisning ska vara lärarledd, allt för att skapa en
sammanhållande dag för eleverna.
Det finns önskemål om att framförallt elever i åk 1 på högskoleförberedande program
får sina böcker utlämnade första skoldagen. Henrik Wågesson tar med sig frågan till
bibliotekarierna.
Skolledningen behöver se över rekrytering av lärare för att minimera de problem detta
kan skapa för lärare och elever då läraren inte är behörig/saknar erfarenhet.

Sekreterare
2016-

Johanna Wilhelmsson

Justerat

För arbetsgivaren
2016-

För Lärarförbundet
2016-

Henrik Wågesson

Anneli Lagerqvist Gustafsson

För Lärarnas Riksförbund
2016-

Bengt Hultberg

