Föräldraråd 17 oktober Johan Skytteskolan
Föräldrarådsrepresentanter från Johan Skytteskolan F-9
Datum för träffar:
• Föräldraråd 17 oktober
• Föräldraenkät mars, underlag inför utvärdering
• Föräldraråd april utvärdering av läsår
Evakuering:
Ny skolbyggnad åk F-6 färdigställd 2019. Skolan byggs där nuvarande Eken och Ängen
ligger och skall rymma 600 elever. Johan Skytteskolan hänvisas bl a till egna paviljonger,
Stora Mans samt Långbrodalsskolans paviljonger under tiden den nya skolan byggs
Trafik:
 Felanmäl gärna om ni tycker det är mycket snö på gatorna
 Övergångsställe vid Svartlösavägen har setts över. Oönskade konsekvenser:
lämning/hämtning
 Oro från föräldrahåll gällande cyklister som kommer med hög hastighet längs
Svartlösavägen/vid busshållplatsen. Skolledningen undersöker om skolan kan få extra
skyltar
Skolgård:
Bakgrund: Med fler barn i yngre åldrar på skolgården lämnade skolan ett önskemål till Sisab
om anpassning av skolgården. Arbetet är beställt av Sisab. Eleverna har i våras fått komma
med önskemål om vad som ska göras och de och många av önskemålen kommer att uppfyllas.
1. Status på bygget?
a. Det som återstår att göra kräver vackert väder och så fort det är det kommer det
sista att göras.
2. Anledning till förseningen?
a. En kvalificerad gissning är att entreprenören har haft fler projekt på gång än de
har klarat av och tyvärr inte prioriterat vår skolgård.
3. Nuvarande tidsplan?
a. Under vecka 43
4. Möjlighet att prioritera bygget så att eleverna så fort som möjligt ska få tillgång
till en bättre skolgård?
a. Vi ligger på projektledaren för arbetet
Skolans prioriterade mål läsåret 2017/2018
• Övergångar/Studiero
• Digitalisering
• Läslyftet
• SVA (Svenska som andraspråk)

Måluppfyllelse/resultat

Arbete i grupper F-3, 4-6, 7-9 Tema: Delaktighet
- föräldrar om skolwebb och information (hem-skola)
F-3
 Information om skolwebb saknas, sparsam användning i F-3 (relansering efterfrågas)
 Förslag: Lägga kalender i skolwebb, lättöverskådligt och slippa leta i olika veckobrev
(alltså kunna se hela skolåret). Kanske kunna länka till veckobrev?
 Kanske enklare för lärare att slippa uppdatera mailadresser etc MEN viktigt att detta
verktyg är användarvänligt för lärare så att det ej blir "merjobb" och fokus på
administration.
 Finns det någon skolwebb "super user" som ansvarar för att alla lärare använder
skolwebb på samma sätt/säkerställer kvalitét?
 Integrera skolwebb med Instagram för de klasser som använder det idag ( men
problem idag då man ej vill visa kort etc)
Summering F-3:
 Mer information till F-3
 Skolwebb kan ersätta veckobrev om det uppskattas av lärare
 Lovlappar, ledighetslappar, kontaktlistan, allt skulle kunna ligga på skolwebb
 Kalender för hela läsåret
 Viktigt att välja kanal. Nu förlitar vi oss på veckobrev och kollar inte skolwebb alls
(F-3).
 Viktigt att skolan informerar om/meddelar om ny "infokanal" = skolwebb så är vi med
på banan.

Åk 4-6








Skolwebb används sparsamt av vår grupp. upplevs som besvärlig.
Appen till frånvaro används.
Bra intention med skolwebb
För närvarande ställer vi frågor direkt till lärare (via mail) och får svar.
Vi får idag Emil (veckobrev) av läraren. Vi skulle önska push-meddelande av
skolwebb
Rörigt med många webb-platser (JS, Stockholm Stad, skolwebb). Gör direktlänkar och
gruppera.
Mobilanpassa

Åk 7
Används skolwebb idag?
 Närvaro/frånvaro från app
 Att ta del av frånvaro efter avisering som SMS
 Anmäla frånvaro
 Information om läxdagar
 Information om prov (kalendarium)
 Elevblad
OBS! Begränsad information i olika utsträckning beroende på lärare, klass och ämne.
Används i begränsad omfattning
Bra?




Finns bra material
Kunna se frånvaro från lektioner (vilken)
En kanal med samlad information

Mindre bra?
 Strukturen, svår att överblicka och splittrad, icke intuitiv, icke användarvänlig.
 Begränsad information, t ex om prov, ledighetsblanketter etc
 Många rubriker utan innehåll, vilket ökar risken för att man inte söker igen.
 Aviseringar saknas
 Markeringar för icke läst eller ny information saknas.
Vad ska skolan prioritera?
 Möjlighet att prenumerera på nyheter etc saknas
 Veckobrev eller liknande
 Information om utflykter, läxor, orientering, prov etc
 Svara på mail och andra kontakter från föräldrar snabbare och i större utsträckning
 Visa Skolwebben för föräldrar vid möte dvs en pedagogisk introduktion.
Åk 8





Skolwebb bra på sikt
Under utvecklingstiden önskas veckobrev eller annat likvärdigt alternativ
Bra med information till skolwebb från måndagarnas mentorsmöte, innehåller info
från fler (alla?) aktuella ämnen.
Önskemål: Att vi får information hur elever ligger till (som delmål) i sin utveckling,
inte enbart information i slutet av ett moment/en kurs.

Åk 9


Mer användarvänligt behöver vara. Ej intuitivt användargränssnitt t ex frånvaro orsak,
finns bara ett val, varför inte förinställt








Kunna söka klass/grupper
Se schemat
Veckobrev, se läxor
Notiser, push
Elever och föräldrar båda access men olika behörigheter. Elev ej anmäla frånvaro
Man kontaktar mentor innan man söker på skolwebb

Föräldravandring
Johan Skyttesskolan föräldravandrar
Tobbe: 076-12 21 696 Ungdomens hus
Philippe: 076-12 28 004
Rutiner för föräldravandringen vid Johan Skytteskolan vt 2017
Vandringskvällar är fredag och lördag . På vårarna vandrar föräldrar även på
Valborgsmässoafton, balkväll och skolavslutning.
Föräldrarådsrepresentanter/ klassföräldrar är ansvariga för fördelning av vandringstider i
respektive klass. Två klasser delar på samma vecka. Vissa helger delar fler klasser på
ansvaret.
Det finns jackor och fleecetröjor med logga för ”Nattvandrare i Sverige – Riksnätverket”.
Jackförrådet är inrymt i gaveln på en vit-grön bod på JS f-6 /fd Ekängens/ skolgård på
Svartlösavägen. Ett kodlås har monterats på jackförrådet så det är inget problem med
nyckelöverlämning.

Om det kommer frågor så kan ni hänvisa till vår Facebook-sida (Föräldravandring i Älvsjö).
Och att vi vill ha en kommunikation där med alla som ska vandra.

Skolbal/Vårfest åk 9
Planeringen sätter igång i januari för föräldrarna. Skolan står för lokaler.

Skolledningen

