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Föräldrarådsmöte Lindåsskolan 18/2 2016
Närvarande: Annette, Oscar, Inger, Rebecka, Annelie, Joakim, Carola, Hanna, Erik och Hanna.



















Resultatrapporten för 2015 är gjord. Man tittar på resultat från nationella proven som gjorts i
årskurs 3 och 6 samt olika kommunprov som gjorts i olika klasser. Skolan utvärderar också
insatser av aktiviteter. Rapporten skickas till bildningsnämnden. Resultat i vår kommun och
som finns för Lindåsskolan kan man hitta genom skolverkets hemsida, Siris.
Det har gjorts en matematiksatsning i form av mattelyftet. Den pågick under förra året och
har fortsatt även i år.
Nu är det många lärare som även går läslyftet för att kunna öka resultaten i svenska. Den
satsningen pågår varje vecka.
Fritidspersonalen deltar i ett projekt i samarbete med regionförbundet samt biblioteken. Det
projektet heter Alla läser.
Skolan och fritids har gjort nya aktivitetsplaner för 2016. Där finns nya lokala mål och insatser
som ska genomföras i verksamheterna. De kommer att finnas för läsning på Lindås skolas
hemsida via emmaboda.se.
Det har varit förhandling om pengar ur barnens budget där skolorna får önska vad man vill ha
lite extra pengar till. Lindås skola har F-3 önskat basketkorgar ute som är lite lägre. 4-6 har
önskat ett spel som heter Fun battle. Det är västar, sköldar och svärd med kardborreband som
man kan leka med, både ute och inne.
Det var många föräldrar som anmälde sig till att hjälpa till med att spola is på Änglamark.
Föräldrarna kommer att kontaktas av någon som är med i ”spolgruppen” för vidare
information hur och när man ska vara med och spola.
Vi ska fundera vidare på hur vi vill att föräldramöten ska se ut framöver. Vad vill vi ha för
tema? Det diskuterades en trivselkväll med ev. ett tema. Vill vi ha en trivselkväll tillsammans
på skolan?
Det har gjorts en nationell lågstadiesatsning. Emmaboda kommun fick tre tjänster att söka
personal till för statliga pengar. I Lindås har Susanna anställts på 50 %.
Personalen har varit på föreläsning som Expo höll i som handlade om rasism. Det ska även
vara en föreläsning i april om mångkultur.
Något av vad som är på gång i klasserna:
F-klassen: ska åka till simhallen på intensivträning.
1: gör kommunprov
2: arbetar med forntiden
3: jobbar med miniräknare, teknik, Lego Education
4: ska vara med i simtävlingen Bästa fyran samt en schacktävling
5: ska ha ett författarbesök av Kerstin Lundberg
6: har nationella prov, jobbar med värdegrund – Morgans mission
Det har varit en innebandydag i Johansfors för klasserna 3-6. Klasserna 2-6 har sett en teater
om mobbning.
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Innan kören börjar så ska alla deltagande barn, som inte är på fritids, vara ute tills kören
börjar. Detta för att undvika stök i korridorerna. Det är föräldrarna som ansvarar för barnet
innan kören börjar.
Diskussionsfrågor från personalen till oss föräldrar:
Det är många elever som struntar i att göra sina läxor och som inte tar ansvar för sitt
skolarbete samt visar ointresse för detta. Vi i skolan tillsammans med er föräldrar behöver
hjälpas åt mer kring att motivera eleverna. Hur kan vi föräldrar hjälpa skolan för att få våra
barn att ta ansvar och motivera våra barn till att se skolan som viktig? Vi föräldrar måste prata
med våra barn!
Morgnarna på skolan har varit stökiga bland en del av de äldre eleverna på skolan. Lärarna
upplever en otrevlig attityd och stim inne i skolan innan skoldagen ens har börjat. Hur gör vi
med detta problem?
Ett förslag är att hålla dörrarna in till skolan låsta framtill 7:55 så att alla elever har rast ute
innan skolan börjar. Då måste skolan se till att ha en rastvakt ute som har koll på vad som
händer på morgonen.
Det andra är att lärare i skolan gör som vanligt att ta upp det med de berörda eleverna och
föräldrarna för att eleverna ska få insikt i hur det blir och för att få stöd i att förändra det
beteendet.
Sekreterare: Hanna

