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Plats och tid

Expeditionen, 2016-02-12

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
Florence Bengtsson, skolkurator
Ida Wågesson, elevrådet
Philip Carlemar, elevrådet

Övriga deltagare
Utses att justera
Underskrifter
Sekreterare

Johanna Wilhelmsson
Ordförande

Henrik Wågesson
Justerare

Ida Wågesson
Agne Carlsson

§ 1 Uppföljning av föregående protokoll
Nämnden har gett skolan i uppdrag att utreda hur ett drogtest ska gå till för att senare
fatta beslut i ärendet. Vi återkommer till drogrutin vid nästa möte.
Föreläsning om flyktingsituationen är bokad.
Vi behöver veta i tid när inflytandedagen är planerad. Om dagen blir av så ska den bokas
in redan i vår.

§ 2 Val av justerare
Till justerare valdes till Ida Wågesson och Agne Carlsson.
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§ 3 Uppföljning Likabehandlingsplanen
Kurator Ing-Marie Andersson har bett att få vara med på våra möten för att lyfta frågan
kring LIKA-planen. Varje år görs en nulägesanalys och handlingsplan som bygger på det
som kommit fram från klasskonferenser, utvecklingssamtal och klassens kvalitetsenkät.
Våra elever upplever att vi är en mobbningsfri skola men allting kan alltid bli bättre. Man
ser även över de elever som i enkäten uppgivet att de upplevt att de vid något tillfälle
blivit kränkta (25 föregående år) och de som upprepat upplever att de (9 föregående år)
blivit drabbade.
Vad gäller trygghet i skolan har resultatet blivit något sämre. Därför behöver vi arbeta
med att förbättre miljön i våra lokaler.
Vi gick igenom målen i Likabehandlingsplanen. Målet för detta läsåret är:
Mål 1: Öka medverkan och delaktighet i samt efterlevnad av skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
Mål 2: Under läsåret 15/16 ta fram arbetssätt för hur vi ska skapa ökad känsla av
trygghet på skolan för elever både gällande den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön.
I år arbetar skolan med att skapa trygghet borta vid VO och på balkongen vid biblioteket.
Nu är det dags att börja tänka på vad vi ska utveckla till nästa år.
Kuratorerna har träffat elevskyddsombuden och följande har kommit fram:



Förbättra låsen på toaletterna, främst på SA, EK och NA.
Tekniska kontoret har ansvar för ärendet och låsen ska bytas på alla toaletterna.
Högljutt i språkkorridoren, balkongen vid biblioteket och trångt i Gallerian

Förbättringsförslag:







Fler från personalen rörs sig i 24-korridoren och på balkongen.
Tydliggör regler kring musik
Fler mötesplatser i Gallerian
Aktiv personal som möter elever som sitter ensamma
Blanda klasser och årskurser vid föreläsningarna
Sätt upp frostat glas (skydd) ner mot Gallerian

Både lärare och elever upplever att det är mer livligt på skolan.
Förslag framtida mål:





Arbeta mer med klasspolicyn på mentorstiden. Där kan man föra in hur vi beter
oss på skolan som helhet
Fler möten elevskyddsombuden
Aktiviteter med andra program
Jobba med psykisk hälsa
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§ 4 IKT
Johanna redovisade förvaltningens och skolans planer kring IKT. Ett program för IKT
kommer att beslutas om av politiken i vår. Gymnasiet arbetar med en egen
handlingsplan som är en del av förvaltningens. I den finns planer på; bärbara datorer till
alla pedagoger, lärplattformscoacher, handledare/förestelärare IKT, plan för
kompetensutveckling av personal, office365, lärplattform.
Elevrådet diskuterar sina tankar kring lärplattformen och återkommer med detta till
Johanna.
På förvaltningsnivå diskuteras i vilken form vi ska samarbeta med HIT. Det är en politisk
fråga. Vi behöver hitta en billigare lösning för att skapa ännu bättre tillgång på datorer.
Nätverket på skolan är underdimensionerat och frågan förs också på förvaltningsnivå.
Ing-Marie skickar med att vi behöver se över hur elever med skyddad identitet får
tillgång till lärplattformen. Johanna tar med sig frågan.

§ 5 Lokaler
Aulan kommer att renoveras och arbetet påbörjas så smått redan under påsklovet.
Samma antal platser som tidigare, nytt ljud, elslingor i bänkarna och ljudslinga. Inge
kontaktar Nick Carlsson om bättre belysning vid scenen.
Paviljonger med fyra klassrum kommer att sättas upp till skolstart. Just nu pågår ett
arbete kring vilket program som ska placeras där ute.
VLC behöver fler lokaler och därför kommer delar av HV (finsnickeri, mode) att byggas
om under nästa år.
Fordons uppehållsrum kommer att byggas om till lärarrum.
Vi gör under våren en inventering för att hitta utrymmen som kan nyttjas bättre. Vi
behöver även inventera och bedöma hur våra klassrum ser ut och vad som ska
prioriteras. Vi behöver hitta ett bättre system att få ordning på våra lokaler. I detta är
det viktigt att vi förbättrar hur vi jobbar med allas ansvar för vår miljö.

§ 6 Elevkår
Det finns förlag på att elevrådet och festkommittén bildar en elevkår. Det är Håkan
Karlsson och Nick Carlsson som tillsammans med åk 2 i elevrådet och festkommittén
driver arbetet.
Svårigheten är hur vi gör med de delar som festkommittén gör som inbegriper
alkoholförtäring. Fördelen är att vi får bättre insyn och kan styra det som görs bättre.
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§ 7 Inflytandedagen
De flesta klasserna på skolan visade missnöje med SVEAs insats och dessutom har det
varit strul med att få till föreläsningen. Elevrådet är själva tveksamma till att be dem
komma nästa år. Elevrådet återkopplar till SVEA. Informationen i klassrummet som
elevrådet höll i upplevde de fungerade bra.
Hur får vi igång engagemanget i ex klassråden? Elevrådet har idéer kring att exempelvis
själva samla in protokollen. Skolledningen har uppmärksammat att vi behöver se över
gången och framförallt de dokument som finns. Någon rektor kommer att få i uppdrag
att arbeta med frågan.

§ 8 Övriga frågor
Från inflytandedagen framkom följande önskemål:





Soffa i samhällskorridoren
Nötkött serveras vid den vegetariska maten (tas till matrådet)
Brandslarmet hördes inte i alla klassrum, bl. a. handelskorridoren
Larmet testas v. 8 och i slutet av handelskorridoren sätts upp
Om en lektion är inställd vill eleverna ha ett SMS hem

§ 9 Nästa möte
Nästa möte hålls 18 maj kl. 13.30.

