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Plats och tid

Expeditionen, 2016-09-27

Beslutande

Henrik Wågesson, gychef, ordförande
Johanna Wilhelmsson, verksamhetsutvecklare, sekreterare
Erik Wilhelmsson, lärare
Agne Carlsson, lärare
Inge Karlsson, vaktmästare
Ann Jagenheim, lärare
Ing-Marie Andersson, skolkurator
Ylva Oertel, skolsköterska
Camilla Ekestubbe Gerhardsson
Ida Wågesson, elevkåren
Samuel Nyman, elevkåren
Thilde Palmkvist, elevkåren

Övriga deltagare

Nick Carlsson

Utses att justera

Camilla Ekestubbe Gerhardsson
Thilde Palmkvist

Underskrifter
Sekreterare

Johanna Wilhelmsson
Ordförande

Henrik Wågesson
Justerare

Camilla Ekestubbe Gerhardsson
Thilde Palmkvist

§ 1 Uppföljning av föregående protokoll
Instruktion vid händelse av hot och våld är utdelad och informerad till personalen.
Till stor del är datorerna till pedagogisk personal utdelade. Chrome book till HAprogrammet är ytterligare försenat. Fler accesspunkter är uppsatta på skolan. Det
jobbas med frågan att göra det vanliga nätverket tillgängligt även för surfplattor, idag
ingår dessa i gästnätet.
Ett rum för skolans elevföreningar (2424) kommer att vara bokningsbart hos Carola.
Elevrådet är numera en elevkår.
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Läxhjälpen i skolrestaurangen är inte genomförd, bl. a. eftersom restaurangen inte är
öppen för fika.
Skolrestaurangens nuvarande situation diskuterades. Det är långa köer vissa tider, vissa
elever äter inte och bättre logik efterfrågas. Nick Carlsson tar ansvar för att det kallas till
ett matråd med personal och elever. Elevkåren efterfrågar att det ska finnas
desinfektionsmedel i anslutning till matsalen.

§ 2 Val av justerare
Till justerare valdes Camilla Ekestubbe Gerhardsson och Thilde Palmkvist .

§ 3 Beslut om Njudungsgymnasiets ordningsregler
Ordningsreglerna känns självklara och gruppen är nöjd med innehållet. Det är vår
gemensamma arbetsmiljö.
Skolkonferensen fastställer skolans ordningsregler för läsåret 2016/17.

§ 4 Alkohol- och drogrutin för Njudungsgymnasiet
Rutinen är nyligen reviderad. Den förändring som är gjord är att vi nu enbart kan stänga
av elever från praktiskt inslag då misstanke om drogmissbruk finns. Däremot kan skolan
stänga av elev som är drogpåverkad på skolan.
Det pågår även ett arbete med att förbereda för drogtester på skolan men detta är ett
långsiktigt arbete och kommer inte att genomföras i det närmaste.
I livskunskapsplanen finns planer på hur vi arbetar förebyggande med dessa frågor. Det
finns idag en hel del aktiviteter som genomförs och som kan följas upp i undervisningen.

§ 5 Lärplattform
Nu är det klart att Vklass från och med hösten 2017 blir vår nya lärplattform. Det var den
lärplattform som lämnade bäst pris samt fick bäst poäng vid upphandlingen. I
lärplattformen kommer det att finnas möjlighet till: notifieringar, dokumentation av
extra anpassningar, närvaro, studieplaner, integrera med office365, boka
utvecklingssamtal. Här finns en plats för personal, elever och vårdnadshavare att mötas.
Det finns behov att höja lärarnas kompetens kring användandet av lärplattformen samt
att ev. ta fram en gemensam struktur för att skapa en igenkänningsfaktor. En väl
fungerande plagiatskontroll efterfrågas.
Nästa mötestid kommer skolan att ge möjlighet för lärare att få se Vklass.

§ 6 Elevinflytande
Nick Carlsson och Mikael Lindén har i uppdrag att tillsammans med elevkåren se över
elevinflytandet på skolan. Förslag kommer att kommer på nästa möte i november.
Frågan huruvida klassrådens protokoll ska gå vidare till elevrådet kom upp. Protokollet
räknas som en offentlig handling då det skrivs under. Gruppen tar med sig frågan.
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§ 8 Övriga frågor
Vi behöver ha LIKA-planen som en stående punkt på skolkonferensen. IngMarie
Andersson presenterade resultatet av klassens kvalitetsenkät. 40 elever angav i årets
enkät att de upplevt kränkningar. Årets dessförinnan var det nio elever. Skolan har
identifierat dessa elever och jobbar tillsammans kring eleven.
I år har vi målet att förbättra skolans psykosociala arbetsmiljö. Vi ska arbeta med våra
ordningsregler kring det gemensamma umgängesklimatet. Det andra målet är att arbeta
med en mobilfri miljö under lektionerna. Vi har dock goda siffror gällande tryggheten på
skolan. 95% av eleverna upplever sig trygga på skolan.
Elever upplever att skolans toaletter är ofräscha och att exempelvis papper saknas. Nick
Carlsson tar med sig frågan till nästa möte med städ.
Ann Jagenheim efterfrågar en uppföljning av vår föreläsning kring flyktingsituationen.
Inom kort öppnar en utställning på museet på temat flykting. Många
samhällskunskapslärare kommer att genomföra ett besök med elever som läser dessa
kurser. Kan vi se till att fler elever får ta del av utställningen. Frågan tas upp i
skolledningen. Ingmarie Andersson och Johanna Wilhelmsson tar med sig frågan när
livskunskapsplanen uppdateras.
24 oktober kommer en elevkårsdag att arrangeras av elevkåren. Respektive årskurs
kommer att samlas i aulan för en genomgång under ca 40 minuter. Information läggs ut
inom kort av elevkåren.
Elevkåren håller på att se över olika alternativa platser samt datum för balen.

§ 7 Frågor inför nästa möte





Information från integrationsgruppen
LIKA-planen
Elevinflytandet
Övrigt från elevkåren

§ 9 Nästa möte
Nästa möte hålls 9 november kl. 13.30.

