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 Under sportlovet kommer lovskola för årskurs 9 att erbjudas (Niklas 

Håkansson och Maria kommer att hålla i den). Även under Påsklovet kommer 

man att erbjuda lovskola. Under juni månad är lovskolan obligatorisk för de 

elever som ej uppnår målen. 

 Torsdagen den 15/2 2018 är sista dagen för att lämnat in sitt gymnasieval för 

samtliga nior.  

 För årskurs 8 har de sin praovecka 11 el 12. Kommer även gå en buss till 

gymnasiedagen i Helsingborg under våren för samtliga 8:or. 

 På måndag kommer Aurora att lämna oss och Lennart kommer ta över 

träslöjden. 

 Det har varit två st. behöriga på intervju MA/NO och SV/ ENG under 

torsdagen som verkade lovande. 

 Under hösten kommer det troligen vara 5 klasser istället för 4 som det har 

varit i år och det kommer att krävas lite nya klassrum som det diskuteras att 

det kan ev. finnas på UC och det blir troligas att det är niorna som får gå över 

där. 

 Det kommer även gås ut med nya lärartjänster, veckan efter sportlovet som 

gäller för höstterminen 2018. 

 Moderna språk kommer att finnas för samtliga sexor (100 min/vecka). Man 

kommer även att erbjuda ”Prova på” i två veckor i varje språk. 

 Man funderar att lägga ”elevens val” på heldag istället. 

 8C var nöjda med den nya musikläraren Tomas och att de fått Heidi som 

klassföreståndare. 

 8B representanten tog upp att de tyckte att när Heidi och Anders hade 

klasserna så var det stökigt i klassrummet. 

 Många föräldrar upplever att utvecklingssamtalen är meningslösa. 

 Det kom fram att de vill att det läggs upp mer info på Informentor t ex. 

Temadagar vilka lärare som ska sluta/börja. 

 De togs även upp att det ska finnas färdigt material att dela ut till eleverna när 

de får en vikarie. Dels för att underlätta för den som ska hålla i lektionen och 

dels för att de inte ska visas så mycket film. 

 Klottret på skolar har eskalerat och även att det kastas MER kartonger och 

annat skräp på golvet. Eleverna har även som ofog att sitter på ryggstöden i 

kafeterian vilket leder till att det blir smutsigt och att det slits onödigt mycket 

på sittdynorna. 

 Vikariepoolen. Vad hände med den? 

 Skolan börjar den 16/8 2018 efter sommarlovet. 

 

Nästa Samrådsmöte äger rum den 3 maj 2018 kl. 18:30. 



 


