
Skolråd 3 maj Almunge skola  
 

Närvarande: Lisa, Tina, Pelle, Made, Magdalena, Katrin, Lisbeth,  Bodil  

Skolrådet är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en 
långsiktigt positiv skolutveckling på Almunge skola. 

Fokus är frågor som gäller alla, man representerar sig själv, frågor gäller helheten och inte 
enskilda elever och lärare osv. Skolrådet kommer inte vara ett beslutsfattande forum. 

Syfte med dagens möte: 
Fortsätta det arbete som påbörjades under föregående möte kring återkoppling och 
kommunikation i olika former. 

Uppföljning från föregående möte 
Utvecklingssamtalen är genomförda i samtliga årskurser förutom i år F-3 där samtalen 
slutförs under vecka 20-21. 
Eleverna har fått öva på att förbereda och leda sina egna samtal och denna termin har några 
elever fått prova på att ha inleda samtalen tillsammans med sina föräldrar utan att läraren är 
med (läraren har kommit in i samtalet efter en stund). 
 
De reflektioner vi gör efter att ha genomfört samtalen är 

 Genom att vi lämnar över initiativet till eleverna så får vi dem att känna att de kan 
påverka samtalet, att de har huvudrollen i samtalet. 

 Elevledda utvecklingssamtal skapar förutsättningar för att samtalet handlar om och 
utgår från eleven. Det blir inte ett samtal som pågår mellan vuxna och över elevens 
huvud. 

 Eleverna får träna på att tala om och för sig själva vilket är en viktig lärdom inför 
vuxenlivet. 

 Elevernas olikheter respekteras och tas tillvara i samtalet genom att de blir lyssnade 
på. 

 Elever som är blyga och behöver få öva på att prata inför andra får här möjlighet till 
det i en strukturerad och välkänd form. 

 Eleven äger sina mål och blir mer medveten om sin lärandeprocess. 
 

Att följa upp och diskutera inför nästa termin 
-Det känns angeläget att lärarna skriver kommentarer i Unikum kring ”Vad är elevens nästa 
steg” inför utvecklingssamtalet 

-Hur tar vi hand om frågor som väcks vid samtalet på bästa sätt? Var dokumenterar vi dessa? 

 



  

På vilka andra sätt kommunicerar vi mellan skola och hem?  
Vad fungerar bra? Hur kan vi utveckla kommunikationen? 

 Mail – Fungerar bra, föräldrarna upplever att de får svar snabbt. 
            Mailkontakten sker till största delen via mentorerna. 
            Att utveckla: Gruppmail i gemensamma forum ( t ex föräldragrupp) 
                                  kring allmänna frågor som rör helheten. 
 

 Telefon- Allmänna frågor går att få svar på via expeditionen. I F-3 har arbetslaget en 
                telefontid mellan kl.7-8.  
                När det gäller mer ”känsliga” frågor kontaktar man mentorn. 
 

 Veckobrev/blogg- Skickas ut i år F-3 och 4-6. Fungerar bra och ger värdefull 
                                information om vad som är på gång närmaste tiden. 
                                Genom bloggen (F-3) får vi en inblick i vad som genomförs i 
                                undervisningen och under fritidstid. 
                                Att utveckla: Veckobrev (information som rör hela klassen) 
   via Unikum i samtliga årskurser 
 

 Unikum- Ger en viktig beskrivning av elevens kunskapsutveckling men kan bli lite   
                ”splittrat” när det gäller informationen om planeringar i de olika ämnena. 
                 Det kan stundtals upplevas som lite för mycket information. 
                 Att utveckla: Se ovan angående gemensamt veckobrev för klassen. 
         Funktionen ”rödflagg” är bra att använda när viktig  
         information som berör alla ska nå ut. 
                              
 

 ”Lappar”- Föräldrar kommunicerar till viss del via handskrivna ”lappar” till berörd   
                   lärare (t ex till idrottsläraren om elev har förhinder att delta). 
 
 
                                              

Bilden av skolan i bygden- hur kan vi utveckla samarbetet mellan 
skola/hem/närsamhälle? 

 Vilka samarbetsformer kan vi hitta mellan skola och föreningsliv? 
 Vilka aktiviteteter finns att erbjuda barn/ungdomar i Almunge förutom 

idrottsföreningarnas utbud? Vilka möjligheter finns när det gäller t ex musik, teater? 
 Vilka möjligheter finns att skapa kontaktnät mellan skola och det lokala förenings- 

och näringslivet? Vilka resurser finns i Almungebygden? 



 Kan skolan erbjuda aktiviteter inom ramen för elevens val i samarbete med 
närsamhället (t ex utnyttja den fina närmiljön i större utsträckning för en fördjupning i 
biologi)? 

 Hur kan vi utveckla samarbetet mellan skolorna i vårt skolområde? Vilka aktiviteter 
kan vi driva tillsammans? 

 Öppet Hus är ett forum/mötesplats som föräldrarna efterfrågar där elever, personal och 
föräldrar får  ta del av verksamheten som helhet och få syn på det arbete som pågår i 
skolan. Det ger möjlighet att skapa en ”Vi-känsla”, ”det här är Almunge skola”. 

 Vi föreslår att vi bjuder in elever/föräldrar/personal till en ”Tankesmedja” 
(idéverkstad) där vi jobbar vidare med frågan om olika samarbetsformer. 

 

 

Nästa träff:  
Torsdag 7 september kl.18.00. Deltagarna från dagens möte  kallas på nytt  och en öppen inbjudan går 
ut  till alla vårdnadshavare. 

     


