2018-10-25: Redigerade minnesanteckningar från Föräldrarådets
möte tisdag 23 oktober 2018.
Inkommit till skolan från förälder som antecknat det som framkom på mötet och
redigerat/kommenterat av rektor 20181107
Rektor Stig Gisslén hälsade alla välkomna (en stor skara ca 50 st föräldrar) och presenterade skolans
visioner, värdegrunder, den kommande digitaliseringen, och nybyggnader/expansion.
Det material som presenterades finns på skolans hemsida, https://johanskytteskolan.stockholm.se/
(klicka på Elever/Vårdnadshavare och klicka sedan vidare på Föräldraråd och den 23 oktober). Här
följer endast några kommentarer till bildspelet på hemsidan.
1. Resultat/indikatorer: Skolan ligger bra till generellt; Nationella proven och slutbetyg i
ämnen följs åt väl enligt kontroller (dubbelrättningar) som Skolinspektionen gjort. Generellt
bra resultat jämfört med faktiskt flertalet skolor i Sverige. Oklarheter finns om vad eleven
skall förväntas kunna i de olika ämnena. Gäller både elever och vårdnadshavare.
Tillägg rektor 7/11: Vår undervisning ska riktas in mer på syftet än kunskapskraven i våra
ämnen. För detaljerade matriser kan stjälpa bedömning och förhindra flexibilitet och att det
är lärarens profession som är avgörande. Vi kommer även att få tydligare riktlinjer kring
NP:s vikt. Sambedömning och likvärdighet viktigt.
2. Digitalisering kommer mer och mer. Till våren får våra elever en bärbar dator (Google
Chrome?), enligt 1:1= en för var elev. Flera föräldrar visade oro kring detta med att
digitaliseringen i sig är något gott, vilket den ofta framstår som. Ledningen påpekade att de
själva måste behärska det tekniska innan de ser vad de kan göra.
Tillägg rektor 7/11 samt svar på frågor gällande digitalisering: Den beställningen vi kommer
att göra inför leverans i vår är utbyte av befintliga datorer och nybeställning av datorer till en
årskurs i högstadiet. Planen just nu är att resten av eleverna får sina datorer eller iPads vid
leverans i höst. Skolan behöver erbjuda förvarings- och laddmöjligheter i skolan. För
närvarande undersöks olika alternativ. Laddskåp i klassrum och/eller laddmöjligheter i
elevskåp. När leverans börjar närma sig kommer vi att behöva informera vårdnadshavare om
hur de digitala enheterna ska hanteras och på vilket sätt datorn stödjer undervisningen. Johan
Skytteskolan kommer att arbeta aktivt för att Staden ska införa porrfilter.
3. Skoltrivsel. Här syns en skillnad mellan trivsel hos pojkar (överlag bra)
och flickor (lägre trivselkänsla men i nivå med Staden). Skolan ser allvarligt på detta och vill
koppla det till en större diskussion om HBTQ-frågor generellt och flickor specifikt. Några
vårdnadshavare ville att skolan (Staden) bör än mer prata värdegrund och följa upp livet för
eleverna i skolmiljön.
Tillägg rektor 7/11: Det vi kan konstatera är att elever vid Johan Skytteskolan trivs bättre här
än på många andra skolor i Stockholm men att upplevelsen av att ”det är riktigt härligt att
leva” där ligger pojkarna högt över medelvärdet i Staden och flickorna något under. Det är
ohållbart för en skola att skillnaderna är så stora mellan pojkar och flickor. Det krävs ett
fortsatt aktivt värdegrundsarbete av skolan där vi bl a lyfter normer och sociala medier och
hur det påverkas oss och vår vardag.
4. Trafiksituationen kring skolan. Just nu närmast omöjlig: mycket elever, biltransporter av
barn och produkter, väldiga ombyggnader av vägnätet, samt nya skolbygget. Lämna bilen
hemma om möjligt.

Frågor:

Frågor
1. Varför ordnas inga skoldanser numera, förutom balen? Förr var det vanligt att skoldanser
ordnades, ofta en per termin, och vaktades av både föräldrar och personal. Skulle kunna
göra de unga mer tränade för vuxenlivet och känna respekten för andra.
Svar rektor: Jag har inget bra svar på den frågan men håller med om att alla övningar av
social karaktär under ordnade former är utvecklande och förberedande för det vuxna
livet.
2. Ang föräldravandringen: Vore mycket bra med EN koordinator som skickar ut listor,
informationer m.m., och gör det på ett forum som alla ser. Dessa finns nu, och är mycket
bra instruktioner, men de finns litet här och där. Övrig information kan komma på sociala
medier.
Svar rektor: Föräldravandringen bygger på ett frivilligt engagemang av föräldrarna på
skolan. Skolan ska enligt samverkan med Älvsjö SDF samverka med föräldrar och erbjuda
kontaktlistor, att information når ut till alla föräldrar etc etc. Det är ingen aktivitet som
drivs av skolan men som ska uppmuntras av skolan.
3. Jag är ombedd som föräldrarådsrepresentant i 7b att fråga om duschning efter
idrotten. Tydligen är de få som duschar. Har skolan någon idé om hur fler elever ska vilja
duscha? Är det ostädat eller är det en otrygghet som ligger bakom duschskolket.
Svar rektor: Jag vet att elever undviker duschning redan i tidig ålder och att vi, och våra
grannskolor, kanske behöver arbeta mer preventivt med frågan redan på lågstadiet.
Rektor har remitterat frågan till en grupp lärare för att komplettera med ett svar samt
återkomma med förslag på eventuella aktiviteter för att förbättra situationen . Tyvärr är
detta inget unikt för vår skola utan problematiken är tyvärr väl spridd.
4. Under föräldrarådet informerades vi om att det skulle tas fram riktlinjer för hur mobbing
hanteras av personal på Johan Skytteskolan.
Jag följer nu upp då jag inte kan hitta någon information om detta på er hemsida. Kanske
har jag inte letat tillräckligt bra?
5. Vidare talade rektor varmt om den kommande digitaliseringen och självklart är alla
verktyg som kan hjälpa och öka våra barns inlärning bra.
Mina frågor som rör digitaliseringen är:
1.) Hur kommer de digitala verktygen användas i undervisningen. Ge exempel på hur
verktygen kommer användas i inlärningen i olika ämnen.
2.) När kommer skolan installera porrfilter på skolans nätverk. Återkom med en tidsplan
när implementeras. Hänvisa inte till vad Stockholms Stad gör utan till vad ni gör på Er
skola för att komma i mål med denna grundläggande och viktiga IT-fråga.
Svar rektor: Frågan om porrfilter har lyfts och detta är ett svar från
IKT/säkerhetsavdelningen på Utbildningsförvaltningen:
”Rent tekniskt har staden infört ett porrfilter för det nät som heter StockholmInternt. Det
uppdateras ”aktivt” av ett säkerhetsföretag. Vi kan även blockera vissa sajter som
upplevs ”farliga” och som inte fångats av filtret.”

Information publicerat på Utbildningsförvaltningens intranät:
Stockholms stad har idag ett filter som inkluderar skolorna. Alla elever som surfar på en
digital enhet som tillhandahålls av staden och som kopplas upp på stadens nätverk
omfattas av webbfiltret.
Vid den kursiva pennan
Stig Gisslen, rektor

