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Plats: Ulvsundaskolan
Närvarande: Solveig Lövenborg, Sandra Gustafsson, Helena Lindholm,
Rebecca Andersson, Rose-Marie Rooth, Linda Gottling
1. Ordföranden öppnar mötet och ger Solveig ordet för
informationspunkter samt något under övriga punkter.
2. Dagordningen fastställdes
3. Dagordning: Solveigs information från enheten samt Övrigt
4. Ny lärare till Järvens f-klass. Ann-Helén Ottosson född 1974 är
behörig f-lärare och lärare. Dessutom har hon behörigheter i flera
ämnen som hi, sh, bild, gymnastik/hälsa med flera. Hon besökte Järven
den 10 december och ska sända ut ett slags presentation av sig själv
till Järvbarnens föräldrar.
5. Lärarlyftet. Nina Hermansson ska bli behörig i idrott/hälsa. Flera
Lärarlyft är planerade för att täcka Ulvsundaskolans behov av
lärarbehörigheter. Dit hör idrott/hälsa, musik, engelska, bild och
musik. Behörigheten är nödvändig för att ge omdömen/betyg i ämnet,
så kallat examinationsbevis.
6. Lärarbehörighet. Den 30 juni 2015 skall lärarbehörigheter vara
handlagda vid Skolverket. Intresserade av regelverket kan gå in på
Skolverkets webb och titta vidare om hur och vem.
7. Elevantal. I upptagningsområdet känner vi i dag till kanske 16 barn
som börjar förskoleklass till hösten. Många treor slutar till sommaren.
Informationsmöte för kommande förskoleklass hålls den 16:e januari
2014.

8. Budget. Alvikskolans enhet har gått med minus under 2 år. På
kommunfullmäktige klubbas en budget den 19 december med en
ökning i anslag med 4 %. Sparkraven ligger på 2 % och lönekostnader
väntas öka med 3 %. Den som räknar efter misstänker ett
minusresultat på minst 1 %.
Men, de pengar som kom in sent för bidrag till
hörandeundervisningen, har kommit Ulvsundas enhet till godo även.
De pengarna måste användas före utgången av 2013.
9. Nätverk för fritidspedagoger och vidareutbildning för undervisningen.
Planeringsdagar för lärarna skymmer något av fritidspersonalens
utveckling, men nu har ett nätverk bildats, Plan för
fritidsverksamheten, via Utbildningsförvaltingen. Man läser litteratur
gemensamt, ”Fritidshemmets didaktik”, allt enligt riktlinjerna i LGR11.
Lärarna fortsätter att utveckla elevledda utvecklingssamtal och läser
”Att följa lärande” av D. Williams. Metoden ska följa barnen, lära dem
ge och ta kritik och ge beröm från åk 1-9. Metoden ska brukas även i
läroprocessen.
10.Simskola. Åk 2 och 3 har simskola eftermiddagar i Åkeshovs simhall.
Kurstid 15 januari-7 maj.
11. Kalendariet på Skolwebben och utskick. Mer information kommer om
detta; värt att notera nu planeringsdag för hela enheten den 7
februari, stängt således.
12.Elevhälsoteamet. Nu finns teamet åter på fötter och tillgängligt efter
sjukdom och bortovaro, sedan augusti. Skolsköterska, läkare och
kuratorer ingår.

Övrigt
13.Bilar på skolgården under skol/fritidstid. Föräldrar har noterat trafik
under skoltid uppe på skolgården. Kan ha sin förklaring i barn som
haft tillfällig skada och svårt att gå, men all trafik är givetvis hänvisad
till parkering och avsedda portar under skol/fritidstid. Ingen trafik på
skolgården bland barn och personal.
14.Hungriga barn! Föräldrar har noterat at deras barn klagar över hunger
vissa dagar i veckan och att de fått besked att de inte kan ta mer för
det räcker inte till alla. Solveig ska kolla upp om det brister i tillgång.
Viktigt är också att barnen inte serverar sig mycket, som de sedan
slänger, vilket matpersonal påminner om. Ta hellre om än lassa på.
15.Mörk skolgård. Höst och vinter blir det kolmörkt efter 3 på
eftermiddagen. Utelek bestäms av tillgången på ljus. Ulvsundaskolan är
ett av många SISAB-hus så man kan framföra synpunkten och sedan se
om något händer.
16.Ordföranden tackar alla och avslutar mötet.

