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Plats och tid

Expeditionen, 2017-09-27

Beslutande

Henrik Wågesson, gychef, ordförande
Johanna Wilhelmsson, verksamhetsutvecklare, sekreterare
Erik Wilhelmsson, lärare
Inge Karlsson, vaktmästare
Ann Jagenheim, lärare
Camilla Ekestubbe Gerhardsson, lärare
Ida Wågesson, elevkåren
Hilda Ferm, elevkåren
Julia Karlsson, elevkåren
Lennard Armstrong, VFU-student

Utses att justera

Ann Jagenheim
Ida Wågesson

Underskrifter
Sekreterare

Johanna Wilhelmsson
Ordförande

Henrik Wågesson
Justerare

Ann Jagenheim
Ida Wågesson

§ 1 Uppföljning av föregående protokoll
Vi följde upp föregående protokoll.
Vklass är nu introducerat och eleven är nöjda med appen. Det återstår en del kring
rutiner för närvaron bl. a. behöver skolan se över rutin för att hantera frånvaroanmälan
då elev går hem från skolan. I Vklass är det inställt att enbart mentorn kan lägga in
frånvaro.

§ 2 Val av justerare
Till justerare valdes Ann Jagenheim och Ida Wågesson.
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§ 3 Njudungsgymnasiets ordningsregler
Det efterfrågas ett tydliggörande kring var gränsen för den rökfria zonen går. Gränsen
går en bit från skolans lokaler. Det behöver tydligare markeras, framförallt efterfrågas
detta kring Iscar arena. Det upplevs att det är fler elever som röker men att det sköts på
ett tillfredsställande sätt.
Skolkonferensen tycker att ordningsreglerna fungerar och att de till stor del följs.
Rektorn beslutar om ordningsreglerna för sin skolenhet och därför kommer det formella
beslutet fattas av skolledningen gemensamt. Det är viktigt att samtalen kring
ordningsreglerna förs i klassrummen, framförallt under mentorstid.

§ 4 Alkohol- och drogrutin
Elevhälsan och rektor arbetar med rutinen för alkohol och droger.
Efter jul genomförs Ung säkerhet (f.d. Don´t Drink and Drive) hos Räddningstjänsten för
åk 2.
Några förstelärare har fått i uppdrag att ta fram någon form av material där mentorer
och lärare kan jobba med frågor kring alkohol och droger.
En elev som visats vara påverkad kan enbart stängas av vid praktiska moment i
utbildningen. Vi kan inte stänga av någon elev från skolans verksamhet.
Kommunen har ett samarbete med gymmen för att stävja användandet av droger i
samband med träning.
Det som vi kan behöva se över är alkoholanvändningen vid student och bal. Förr om
åren har Slussen bjudits upp till skolan för att prata med klasserna i åk 3. Henrik
Wågesson och Johanna Wilhelmsson kontaktar Slussen.
Det förekommer också en hel del alkohol i samband med inspark, framförallt i åk 1. Hur
kan vi förändra beteendet bland ungdomarna och uppmana till att det är ok att gå på
fest utan att dricka? Skolledningen informerade föräldrar på föräldramötet i
förebyggande syfte.

§ 5 Fokusområde: demokrati och värdegrund
Programlagen, rektorerna och skolledningen såg över kvalitetsarbetet i våras med fokus
på demokrati och värdegrund. I grunden finns klassens kvalitetsenkät som genomfördes
i början på året.
Det som behöver förbättras är att tydliggöra gången mellan klassråd, elevkår och
skolans organisation. Eleverna upplever också en otydlighet och att inte alltid klassråd
genomförs. Mikael Lindén och Nick Carlsson har skolledningens uppdrag att se över
förbättringsåtgärder. Vi börjar med att lägga ut en påminnelse i Vklass för att säkerställa
att klassråd genomförs. Även dagordningen behöver ses över.
Eleverna upplever trygghet på skolan men upplever att en viss könsdiskriminering sker,
framförallt på program där en grupp är mindre representerad. Elevhälsan har arbetat
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med vissa programlag med diskrimineringsfrågan. Om det visar sig att någon elev
upplever sig kränkt på skolan finns det en fungerande rutin för detta.
Det efterfrågas en tydlighet kring informationen i klassens kvalitetsenkät. Vi behöver
betona hur viktigt detta är för skolan samt hur eleverna behöver tänka när de fyller i
enkäten. Johanna Wilhelmsson är den som går ut med informationen och tar tacksamt
emot hjälp med att förbättra genomförandet.
I kvalitetsarbetet framkom också att uppdraget som mentor genomförs med skiftad
kvalitet. Många av våra mentorer gör ett fantastiskt arbete medan andra behöver mer
stöttning för att arbetet ska hålla en jämn kvalitet. Ett förslag är att ta fram ett
dokument där mentorns uppgifter mer konkretiseras. Det kan vara en checklista eller
någon form av årshjul för att höja kvaliteten. Frågan tas till skolledningen.

§ 6 Studentfrågor
De flesta av eleverna i åk 3 som åker på studentresa har redan bokat. Elever kan bli
drabbade vad gäller studieresultatet men eleverna utsätter sig också för risker då
mycket alkohol vanligtvis intas under resorna. De elever som åker till våren kan vi inte
göra så mycket åt men däremot de som idag går i åk 2. Skolledningen ser till att detta tas
upp på kommande föräldramöte för åk 2.
Det läggs mycket pengar på balen som helhet. Själva inträdet kostade förra året ca 750
kr men sedan är det många andra kostnader som tillkommer vilket kan innebära att alla
inte har råd att delta. Bilen är ett exempel på en omkostnad som är dyr. Kan vi vara
någon annanstans och få ner priser? Eventgruppen och Nick Carlsson behöver ta tag i
den här frågan. Detta måste ske inom kort.
Frågan är också hur balparen ska kopplas ihop; lottning, eget val eller skapa en frihet att
man kan gå med vem man vill (oavsett kön) och med flera. Hur gör andra skolor? Kan vi
ta reda på hur de gör?

§ 7 Frågor inför nästa möte





Fokusområde LÄRANDE OCH KUNSKAPER
Uppföljning rutin fusk
Uppföljning rutin kommunikationsproblem
Uppföljning 1-1 och Vklass

Till nästa års första möte med skolkonferensen bjuder vi in eventgruppen till punkten
studentfrågor.

