Sammanställning föräldraråd
2018-04-24

Föredragande: Rektor Stig Gisslen, Bitr rektor åk 1-6, Eva Marklund, Bitr rektor åk 7-9 Annie Jansson,
Bitr rektor Anna Schiller, Bitr rektor Johan Magnusson
Närvarande: Ett 20-tal föräldrarådsrepresentanter åk F-9

Här nedan följer minnesanteckningar som en förälder gjorde
(Hastigt nedkastade, något lösryckta, men i den ordningen som rektorerna talade.)
Agenda: Studiero, Utvecklingssamtal, Föräldramöte, Kommunikation hem/skola, Städning och Rast
Rektor Stig säger: Kommunala skolor måste bli bättre på att marknadsföra sig. Kommunala skolor
som Johan Skytte och kommunala gymnasieskolor levererar bra utbildning. Deras elever klarar sig
bra på gymnasiet
Man har installerat ljudutjämningssystem i klassrummen i åk 7-9. Rektor trycker på att lärarna ska
använda dem, men ännu används de inte så mycket som rektor önskar.
Man ska ha extra anpassningar för att stötta elever med svårigheter, ej att förväxla med särskilt stöd
t ex att har man elev som klarar av att räkna 5 tal på en mattetimme så ska man inte varje gång ge
eleven 15 tal att räkna på en timme. Det är viktigt att elever känner att de lyckas! Man jobbar
kollegialt, lärarna stöttar varandra. Nya lärare får en erfaren lärare som mentor.
Viktigt att skapa studiero, även på raster. Man ska ha zoner och fasta punkter på skolgården där det
ska finnas pedagoger.
Utvecklingssamtalet ska vara ett framåtsyftande samtal. Eleven leder sitt eget samtal. En del
klagomål har framförts av föräldrar på högstadiet: Varför ska en förälder ta ledig från jobbet för att
komma på det när läraren som håller det inte ens undervisar mitt barn i något ämne, undrar
föräldrar?
Läraren ska såklart undervisa eleven som den håller samtalet med. Man ska ha en checklista som
tydlig gör vilka saker eleven behöver jobba med. Eleven och mentorn ska lägg ner flera timmar i
förberedelse.
Skolweb har inte fungerat särskilt väl, försvinner till årsskiftet. Ersätts med en ny "skolplattform" där
varje elev får en individualiserad sida. Elever på högstadiet kommer till våren 2019 (ev feb?) att få en
egen skoldator.

Önskemål från föräldrar i högstadiet om "speed dating" med lärarna. Men skolledningen värjer sig,
svårt att få till för lärarna har så många elever. Skulle bli lång kö. Men flera närvarande föräldrar står
på sig och tror att alla inte kommer att vilja träffa alla lärare så det löser sig nog. Skolledningen lovar
att fundera lite till på detta.
Bullrig ventilation i barackerna. Dock är den 30-35 dB för det mesta, vilket motsvarar ljudnivån i
bibliotek, ibland överskrides detta med nån dB. Föräldrar frågar: Kan man inte stänga av det ibland.
Men nej, det går inte för då blir det för dålig luft i lokalerna.
Genomgång av hur bygget av nya skolan fortskrider. Kostnaden är 240 milj kr för skolan. 40 milj kr
för idrottshallen. En så kallad "Open Space" Skola. Öppna gemensamma undervisningsytor,
Witheboardväggar, smartboards, heltäckningsmatta, robotdammsugare, skofri, mm.. mm. Men
rektor påpekar att man inte kommer att experimentera hej vilt. Ingen 70-tals flumskola. Man ska
värna om Johan Skytteskolans goda kvalitet. Därför kommer tex basämnena , matte, svenska,
engelska att ha undervisning i ett klassrum (basrum). Klar till skolstart augusti 2019 för F-6.
https://johanskytteskolan.stockholm.se/nya-skolan
Till hösten 2018. Johan Skytteskolan tappar Stora Mans, så förskoleklasserna kommer till hösten till
Paviljongen. Åk 4-6 går på Asken. Fritis ska använda ljushall, aula och biblioteket på högstadiet under
året för att avlasta ordinarie lokaler.

Frågeställningar som föräldrarna fick reflektera över
Föräldramöte: Ta bort föräldramöte/eller vara kvar? Nu när allt blir digitalt. Vad är viktigt innehåll i
framtiden? Om mer information finns att hämtas digitalt
Miljö: Problem med toalettbesök. Upplevs stressande, elever rycker i dörrarna. Man har dubblerat
toa städning, nu är det två gånger om dagen. Elevrådet F-6 har fått lite pengar för att själva piffa upp
toaletterna.
Rast: F-3 har rastgård på högstadiets skolgård.

