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Plats och tid

Expeditionen, 2018-02-05

Beslutande

Henrik Wågesson, gychef, ordförande
Johanna Wilhelmsson, verksamhetsutvecklare, sekreterare
Agne Carlsson, lärare
Ann Jagenheim, lärare
Linda Henrysson, lärare
Erik Wilhelmsson, lärare
Inge Karlsson, vaktmästare
Ing-Marie Andersson, elevhälsan
Ella Persson, elevkåren
Lina Karlsson, elevkåren
Ebba Ytterell, eventgruppen
Emilia Heidar, eventgruppen
Samuel Götesson, elevkåren

Utses att justera
Underskrifter
Sekreterare

Johanna Wilhelmsson
Ordförande

Henrik Wågesson
Justerare

Linda Henrysson
Samuel Götesson

§ 1 Uppföljning av föregående protokoll
Dagens aktuella fråga kring lottning av balpar diskuterades på föregående
skolkonferens.
Exam.net håller på att testats inför årets nationella prov.
Rutin vid kommunikationsproblem mellan lärare och elevgrupp är uppdaterad.
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§ 2 Val av justerare
Till justerare valdes Linda Henrysson och Samuel Götesson.

§ 3 Fokusområde SAMVERKAN
Henrik Wågesson redovisade skolans övergripande avstämning av fokusområde
samverkan. Det finns ett behov av att se över skolans arbete med internationalisering.
Det kan gälla både internationella kontakter men även ett ökat utbyte mellan elever på
skolan och introduktionsprogrammen.
Skolan har ett bra samarbete med näringslivet.

§ 4 Uppföljning närvarorutiner
I Vklass ser läraren alla elever som är frånvaroanmälda, oavsett om de har dem denna
dag eller ej. Detta gör att läraren ser långa listor som gör att det är svårt att få överblick.
Lärarna påtalar att elever från Eksjö alltid kommer försent på morgonen för att bussarna
kommer in för sent. Henrik Wågesson tar med sig frågan till förvaltningens
skolskjutsplanerare.
Det är viktigt att elevkåren anmäler vilka representanter som kommer till mötena i
förväg till Johanna Wilhelmsson. Detta för att hon ska lägga in detta i Vklass som annan
aktivitet.
Diskussion fördes kring hur det fungerar när lärare och elever kommer överens om att
eleverna jobbar på egen hand. Detta kan påverka undervisningen på ett sätt som inte
alltid kan förutspås.
Lärare undrar om rutinen kring hur många dagars ledighet som mentor kan ge eleven
har ändrats. Bland lärarna finns uttalat att det är tre tillfällen per termin som gäller
medan det i den nya rutinen står tre dagar per läsår. Johanna Wilhelmsson tar fram
tidigare underlag.
Det finns planer på att göra ledighetsansökan direkt i Vklass.

§ 5 Uppföljning av omprovsrutiner
Det verkar som om eleverna har olika kunskaper om omprovsrutinen.
Det upplevs att en timme kan vara för kort tid för att skriva ett prov som egentligen
behövs mer tid till. Frågan tas vidare till skolledningen för diskussion.
Johanna Wilhelmsson ser över hur skolan kan lägga ut rutiner som direkt berör eleverna
i Vklass.
Vi lägger till ”eleven anmäler” och uppdaterar rutinen.
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§ 6 Uppföljning av skolans ordningsregler
Mötet uppehöll sig mestadels kring frågan om mobiltelefoner. Det finns mobilställ
inköpta av vaktmästarna som respektive lärare kan hämta. Inge Karlsson ser över
möjligheten att ställa ut ett ställ i varje klassrum. Till nästa revidering av reglerna tar vi
med att vi förtydligar med rubriken Mobilfria lektioner.
Det vore önskvärt att hitta ett annat ställe för rökning än vid parkeringen vid entrén.

§ 7 Frågor inför nästa möte
•
•
•
•

Klassens kvalitetsenkät
Uppföljning likabehandlingsplanen
Uppföljning elevmedverkan konferenser
Uppföljning livskunskapsplanen

§ 8 Övriga frågor
Det finns ett önskemål om att Agneta Kjellgren deltar i arbete med skolkonferensen.
Nick Carlsson kommer att träffa städpersonalen för att höra deras synpunkter kring
ordningen på skolan. Det kan vara lite olika städat beroende på vem som städar.
Elevhälsan upplever att deras golv inte rengörs tillräckligt.
Nu finns det en dator i elevkårens rum där eleverna kan styra musiken. I datorn finns
också tillgång till Spotify. Det innebär att det är elevkåren som styr musiken i Gallerian.

