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Plats och tid

Expeditionen, 2017-02-10

Beslutande

Henrik Wågesson, gychef, ordförande
Johanna Wilhelmsson, verksamhetsutvecklare, sekreterare
Erik Wilhelmsson, lärare
Agne Carlsson, lärare
Ann Jagenheim, lärare
Ing-Marie Andersson, skolkurator
Camilla Ekestubbe Gerhardsson, lärare
Inge Karlsson, vaktmästare
Ida Wågesson, elevkåren
Hugo Svensson, elevkåren
Julia Karlsson, elevkåren

Utses att justera

Julia Karlsson
Agne Carlsson

Underskrifter
Sekreterare

Johanna Wilhelmsson
Ordförande

Henrik Wågesson
Justerare

Agne Carlsson
Julia Karlsson

§ 1 Uppföljning av föregående protokoll
Emerich Roth kommer 22/2.
Det finns möbler i källaren som elevkåren vill använda, dessutom är de i behov av fler
bord och stolar. Elevkåren kan tänka sig att själva bekosta dessa men önskar att skolan
köper in fler höga stolar till Gallerian. Elevkåren fortsätter dialogen med Inge Karlsson på
vaktmästeriet.

§ 2 Val av justerare
Till justerare valdes Julia Karlsson och Agne Carlsson.
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§ 3 Årshjul
Ett årshjul har tagits fram för att synliggöra syftet med skolkonferensen samt se till att vi
tar upp och diskuterar de olika rutiner som finns på skolan. Tanken är att vi reviderar
årshjulet efter hand och att denna publiceras för personalen. Vi lägger till en punkt som
handlar om studenten som studentresor, balen.

§ 4 Rutiner kring fusk
Vi gick igenom rutin kring fusk. I Skollagen står det att huvudman får helt eller delvis
stänga av en elev om otillåtna medel används vid provsituation. Det är också viktigt att
vi diskuterar vad som faktiskt är fusk. Vi ser över skrivelsen och ser över om vi kan lägga
in detta i livskunskapsplanen. Det är också viktigt att den enskilde läraren har en dialog
med eleverna om detta. Kan vi ta hjälp av råd från Skolverket?

§ 5 Omprovsrutiner
Det är lättare att fuska i aulan. Johanna Wilhelmsson ser över möjlighet att ha proven i
vanliga salar. Det efterfrågas tydligare anvisningar till provvakterna. I rutinen står det att
eleven får ett omprovstillfälle vilket inte alltid följs. Det blir också svårighet då elever
inte lämnar in arbeten i tid.

§ 6 Uppföljning skolans ordningsregler
Ordningsreglerna är uppsatta i klassrummen. Gruppen upplever att det är god ordning
på skolan. Nedsmutsningen i Gallerian har minskat men vissa dagar och i vissa korridorer
lämnas mat/förpackningar.
Till nästa år kommer närvarorutinerna ses över eftersom närvaron kommer att skötas
via Vklass, den nya lärplattformen. Vi tar upp detta vid nästa möte.

§ 8 Kursutvärdering
Det finns kursutvärderingsdokument som tagits fram sedan tidigare. Dessa används inte
av alla. Den ena blanketten gäller kursutvärdering i mitten av kursen och den andra vid
slutet. Det finns en grupp bland förstelärarna som arbetar med att ta fram en hjälp för
läraren kring undervisningen där idéen är att kursutvärderingen ska göras men att den
kan göras på olika sätt under kursens gång.
Frågan för mötet är hur vi gör med den utvärdering som ska göras vid kursens slut? Det
finns möjlighet att göra något digitalt på Vinna. Eleverna upplever att enkäten inte riktigt
fyller sitt syfte och att kryssen inte säger så mycket. Det ger mer att ha en diskussion.
Kan vi på något sätt ta med oss detta in i kvalitetsarbetet? Kan det kombineras med
klassens kvalitetsenkät? Det är viktigt att få fokus på den enskilde kursen för att läraren
ska kunna ha detta som underlag när hen utvärderar sin egen undervisning. Ett dilemma
är att eleverna i vissa fall är mer känslostyrda än objektiva när de fyller i enkäten.
Johanna Wilhelmsson tar gärna emot tankar kring detta och jobbar vidare med frågan.
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§ 9 Från elevkåren
Elevkåren efterfrågar SMS som går ut till elever över 18 år då de är ogiltigt frånvarande.
Detta kommer att diskuteras i samband med att frånvarorutiner ses över till införandet
av Vklass.

§ 10 Frågor inför nästa möte






Klassens kvalitetsenkät
Uppföljning likabehandlingsplanen/förslag nya mål
Uppföljning elevmedverkan konferenser
Fokusområde SAMVERKAN
Nya rutiner närvaro Vklass

§ 8 Nästa möte
Nästa möte hålls 8 maj kl. 13.30.

