Minnesanteckningar, Skolkonferens 2016-02-03
Plats: Bengtsgården kl 9-11.45
Närvarande: Andreas Eriksson(rektor), Anna-Karin Sundmark (rektor), Anna Klüft (lärare), RL,
Amanda Eriksson, RL, Filip Pettersson, NA, Kajsa Hultsröm (lärare) NA, Astrid Claesson (lärare)
ROS, Kevin Johansson, ROS, Anita Trejgo, IM, Magdalena Rosén (lärare) IM, Lukas Karademir
ITE, Christina Kongsmark Koch, ITS, Mikael Jansson (Lärare) FTT, Arvid Ek FTT, Jonatan
Segelson FTP, Albin Allansson HA, Nyamka N EK, Esin K SAS, Nina Lindqvist (lärare) SAS,
Karin Hultgren (lärare) HA och Elin Harring (lärare) EK.
1. Elevernas frågor
*Lokaler/fysisk miljö (under punkt 2)
*Matsal och café
Matsal
För att förbättra föreslogs följande punkter,
-vi behöver ha info kring vilken mat som serveras och innehåll,
-önskemål kring att byta ut tallrikar, bestick mm
-möblering för fler platser
-matråd behöver startas för att ha mer aktiv påverkan och kommunikation mellan matenhet och
elever.
Café
Information gavs om prissättning där vissa priser är svåra att påverka pga av upphandling. Cafét
är inte vinstdrivande.
Elever vill ha större påverkan på utbudet i cafeterian
OBS vatten finns men vattenflaskor behövs, påfyllnad bakom mikrovågsugnarna finns i fiket.

*Teknik /Quiculum
Vi diskuterade Quiculum och information gavs kring felanmälan. Viktigt att Q-problem
felanmäles, från elever via mentor till Torbjörn Lundström (adminchef) som har kontakt med Q
så att vi kan åtgärda felen så snart som möjligt.
-Inloggning hemma måste ske via bankid eller sms kod, pga säkerhetsskäl.
-Q fungerar inte fullt ut med elevfunktioner på mobilen vilket upplevs som en brist
Till hösten -16 har vi 2 val för att byta system, antingen Hypernet eller Quiculum
När det gäller upphandling till hösten 17 så kommer det finnas fler aktörer vi kan välja bland.
Referensgrupper med personal, elev, administration och rektorer kommer att bildas inför detta.
*Beteende, trygghet, studiero

Obehöriga på skolan-Vi har vux, jobbcenter, kompetenscenter att dela huset med, vi har även
verksamheter som är öppen för allmänheten, detta gör det svårt att identifiera vilka som är
obehöriga.
Regel är att obehöriga inte får vistas i huset om det inte getts klartecken från rektor.
Obehöriga ska avvisas, elever kan be anställd om hjälp. Elevcoacher finns även som kan hjälpa
till.
Önskade förändringar, som rektorerna tar med sig vidare:


Vi behöver skylta bättre vad som gäller för obehöriga och var de kan röra sig.



Förslag är att kunna använda tidsinställda lås, med brickor för att ta sig in. Larm på
dörrar som är öppna föreslås även för att hindra att obehöriga smiter in men även för att
inte få in rök och kyla in i huset.

Studierum-Beslut sedan tidigare skolkonferens har varit att låsa studierum för att de skall kunna
pluggas där. Nytt problem som uppstått är att elever inte kan studera där när de inte får tag på
lärare. Finns även problem tvärtom att det finns ett flertal elever som kommer in och inte gör rätt
saker i grupprummen.
Önskade förändringar, som rektorerna tar med sig vidare:


Förslag är att ha ett eller två grupprum som hör till programmet där elever kan låsa upp.



Förtydliga med skyltning om vad som gäller i studierummen med uppsatta regler.

Ljusgården- Diskussioner pågår med elevskyddsombud för ommöblering i ljusgården. Vi behöver
ljusgården som studieyta och cafeteriayta som mer social yta.
Vi behöver då också flytta mer möbler till cafeterian som är trivsamma.
Stök i klassrum- Svårare i blandgrupper, händer ofta i ljusgården där folk knackar och springer
ifrån. Vi behöver diskutera med lärare för blandgrupper om arbetsro mm. Samma regler bör
gälla där som övriga lektioner.
*Blandat
Spelförening som elevförening välkomnas, hjälp med att boka rum mm. kommer att finas via
rektor. Detta gäller givetvis även övriga föreningar som finns eller vill bildas.
Det är svårt med arbetsro i blandgrupper, språk och ind.val, vi behöver arbeta mer med studiero
och samhörighet i dessa kurser.
Vi behöver göra mer saker för skolandan, Romme är ett bra exempel, men även att bilda fler
elevföreningar. Vi-andan behöver förstärkas, klasskamp även som uppstart skulle vara bra. Fler
aktiviteter som gör det roligt att gå i skolan.
Christina, Ezin, Jonathan och ROS-if är med och startar elevkår
FRAMTIDEN- den ingår i obligatorisk tid därav kan den inte vara helt frivillig. Vi behöver därav
lägga in saker som annars bryter vissa lektioner på den tiden.
2. Arbetsmiljö, information om skyddsrond och om elevskyddsombuden
Under denna punkt informerades kring elevskyddsombud. Elevskyddsombud finns på de flesta
program. Gruppen har börjat arbeta och haft möten och utbildning. Vid träffarna är det ganska

glest än så länge och det har kommit olika personer från olika program. Gruppen behöver hjälp
med påminnelser när det är träffas och hjälp med att sprida och få in fler till gruppen. Genom
elevskyddsombuden kan eleverna få en bra direkt kommunikation kring arbetsmiljö på skolan
med sina rektorer.
Skyddsrond kommer genomföras på skolan i februari. Elevskyddsombud för resp.program,
skyddsombud, fastighetsansvarig och ansvarig rektor kallas till skyddsronderna. Till
skyddsronderna uppmanas att se över nedanstående lokalfrågor. Skyddsronden protokollförs
och åtgärdas efter en upprättad plan med uppföljning.
Lokalfrågor som med fördel tas upp på skyddsrond; klassrum, rökning, ventilation, temperatur,
städning i allmänhet (gymmet, skåpen, pentry i cafeteria), ljudmiljö, eluttag mm.

2. Förra skolkonferensen
Länk

