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Verksamhet – nivå

Njudungsgymnasiet

Plats och tid

Konferensrummet exp, kl. 13.30

Närvarande

För arbetsgivaren

Henrik Wågesson
Johanna Wilhelmsson

För Lärarförbundet

Anneli Lagerqvist Gustafsson
Mats Gräns

För Lärarnas
riksförbund

Bengt Hultberg
Ulrika Karlsson

För elevkåren

Ida Wågesson
Julia Karlsson
Hugo Svensson

Justerare

Anneli Lagerqvist Gustafsson
Bengt Hultberg

§ 1 Föregående protokoll
Under övriga frågor gjordes en justering av föregående protokoll. Därefter lades
protokollet till handlingarna.

§ 2 Risk- och konsekvensanalys 1-1
Till hösten får elever i åk 1 samt elever på introduktionsprogrammen låna en
chromebook som 1-1. Även delar av dagens vagnsdatorer kommer att bytas ut till
chromebook.
Tankar från samverkansgruppen:






Någon form av gemensam policy efterfrågas kring användandet i klassrummet
Det finns en oro att supporten kommer att vara otillräcklig
Att det inte går att skriva ut upplevs som ett problem
Det är viktigt att nätverket ses över
Det efterfrågas också fler laddningsmöjligheter i klassrummen

Det fortsatta arbetet lämnas över till skolans och förvaltningens IKT-grupper.

§ 3 Uppföljning arbetsmiljöärenden
Vi kommer på samverkansmötena att gå igenom listan som finns med de ärenden som
samlas in via skyddsronder m.m. och som ska åtgärdas. Tanken är att listan ska göras
offentlig men skolledningen har ännu inte har löst hur.
Exempel på punkter som finns med i listan:




Möbler i klassrummen byts ut inför varje läsår enligt en plan
Rökhuset håller på och förstärkas
Låsen på de mindre toaletterna byts ut kontinuerligt
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Gotahälsan kommer att mäta ljudet i personalrummet
Fukt vid trappan i aulan ska ses över
2408 har behov av att få utbytt solskydd pga. problem med reflektioner
Förslag kommer att läggas till förvaltningen om att sätta upp skiljeväggar med
dörr i omklädningsrummen vid idrottshallarna
Vi väntar på en större utredning från tekniska kontoret kring bristerna med
ventilationen, problem med varma och kalla klassrum
2211/2207 har problem med ljud från ventilationen

Ärenden förs vidare till tekniska kontoret men problemet är att återkopplingen inte sker
på det sätt som vi önskar. Skolan har också framfört önskemål om bättre
underhållsplanering från tekniska kontorets sida.

§ 4 Rektorstjänst
Idag har en tjänst som rektor för ES, SA och VO lagts ut på Offentliga jobb. Annonsen
kommer att finnas ute under tre veckor. Intervjuer kommer att planeras in och Henrik
Wågesson återkommer till de fackliga företrädarna. Det finns även möjlighet för
elevkåren att ställa frågor till kandidaterna.

§ 5 Förslag förtydligande av lönekriterier
Förslaget på konkretiserade lönekriterier, som delades ut vid förra mötet, togs upp. Från
fackligt håll önskas att skolledningen ser över formuleringen ”når goda resultat genom
att använda IKT”. Underlaget mailas ut till de fackliga representanterna som har
möjlighet att lämna synpunkter till sittningen. Nästa steg är att lönekriterierna tas upp
på APT men att eventuella ytterligare synpunkter tas med till nästa års revidering.

§ 6 Vikariatsfrågan
På skolan är det praxis att skilja mellan vård av sjukt barn och sjukdom. Vid VAB utgår
ersättning och vid sjukdom sätts vikariepoolen in. Det upplevs som svårt för lärarna att
lämna vissa grupper eftersom det vid vikariat enbart krävs att man har tillsyn vid start
och stop av lektion. Sedan tidigare har det talats om att prioritera åk 1. Det finns
önskemål om ett förtydligande som även inbegriper introduktionsprogrammen.
Det finns önskemål om en förstärkning på vikariatssidan med ytterligare resurs på
skolan. Det skulle i så fall främst vara i de ämnen där det är mycket sjukdom samt de
grupper som behöver full vuxenmedverkan. Viktigt att en tydligare rutin för vikariat tas
fram. Skolledningen får i uppdrag att jobbar vidare med frågan.
I planeringen för nyanställda efterfrågas att alla nyanställda har en mentor.

§ 7 Övriga frågor
En rutin för prövning håller på att tas fram. Skolverket har nu tydliggjort att det är hela
kurser som måste prövas vilket gör att skolledningen ser över möjligheten att istället
skjuta upp betygsdatumet för att ge eleven mer tid att få sitt betyg. Systemet bygger på
att den lärare som haft eleven under läsåret är den lärare sätter betyget till hösten.
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De fackliga representanterna efterfrågar en tydlighet i arbetsfördelningen. Det behövs
en dialog mellan rektor och lärare om hur detta ska lösas.
Tidigare har TC eleverna haft sin skolavslutning på onsdagen men för att få
avslutningarna på samma dag har skolledningen beslutat att alla avslutningar läggs på
torsdagen. Därför har upplägget förändrats från åren innan.
Till hösten kommer en tydligare kommunikation att ske till eleverna via Vklass.

§ 8 Nästa möte
Nästa möte läggs måndag 12 juni kl. 13.30.

Sekreterare
2017-

Johanna Wilhelmsson

Justerat
För arbetsgivaren
2017-

För Lärarförbundet
2017-

Henrik Wågesson

Anneli Lagerqvist Gustafsson

För Lärarnas Riksförbund
2017-

Bengt Hultberg

