Minnesanteckningar 151012
FF Häggvall
Närvarande: Hans-Göran Nilsson (7c), Linda Rutgersson (6 ), Josefine Petersson
(9c+7a), Cecilia Berglund (8b), Linda Andersson (6e), Ewa Johansson (7a), Linda
Åberg (lärare), Elisabeth Wikberg (rektor), Katarina Chyssler (sekreterare.

*Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
*Linda Åberg som är mentor för 7e var inbjuden och berättade om sitt uppdrag
som förstelärare. Förstelärare finns det 17st I kommunen och på Häggvall finns
3st och dom fungerar som rektorns förlängda arm I det pedagogiska arbetet.
Första sökningen av förstelärarna var på tre år nu ligger dom på ett år I taget.
Man söker till olika ämnen och verkar inom dom.
-En förstelärares roll kan se väldigt olika ut beroende på vilka behov som finns.
Ett av målen är att alla elever skall gå ur skolan med godkända betyg, man
jobbar med projekt som mattelyftet. Man jobbar mycket över gränserna man
stöttar, tipsar och utbyter ideer mycket mer än vad man gjorde förr inom och
mellan skolor. Mentorsskap för annan kollega.
-Under praoveckan för 9:orna som pågår nu v42 går man in och stöttar dom
elever som behöver extra stöd I sin undervisning.
-Under v45-50 kommer det vara muntliga nationella prov I svenska engelska
och matematik för 6:or och 9:or.
-Diskussion kom upp om att man försöker arbete med mer problemlösning
inom matematiken och inte vara så fokuserad av boken.
I engelskan använder man ingen bok utan man använder sig av material på
nätet, tidningsartiklar mm. Dagens elever har mycket lättare att kommunicera
via det engelska språket idag både läsa och prata och med det stora urvalet av
sociala medier som finns tillgängligt idag däremot haltar grammatiken.
*Skolan Informerar:Elisabeth informerade om den nya skolglimten som snart
kommer I brevlådan. Det kommer att vara en måltidsdag I denna veckan.
-Ny musiklärare är snart klart.

-Välkomsten är en mottagningsenhet I kommunen som skall hjälpa flyktingbarn
bla in I skolan. Beslut om skolplacering skall tas inom 2 månader.
Häggvallskolan har 12st flyktingbarn varav 3st analfabeter.
*Övrigt: Informationslapp om vad som händer dom två kommande mötena för
FF Häggvall delas ut när Häggvallsskolan har öppet hus den 10/11. Katarina hör
med elevrådet om dom kan åta sig att dela ut denna informationen.
-Tema för nästa möte "Framtiden för Tjörns skolor". Vi bjuder in någon från
Barn och utbildningsnämnen, förslag på namn Gunnemar Olsson, Daniel Bull,
Peter Andersson.
*Nästa möte är Måndagen den 16/11 kl 18.30-20.00 I hemkunskapssalen.
Välkomna
Katarina Chyssler
Sekreterare FF Häggvall
Katarina.chyssler@telia.com

