Minnesanteckningar brukarråd
Skola/Förskola: Gärde skola
Datum: 2019-02-20
Ordförande: Bitte Henriksson
Sekreterare: Annika Lind-Andersson
Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: Staffan Malmqvist, föräldrarepresentant årskurs
3; Susanne Andersson, årskurs 4; Anna Törneman, årskurserna 2 och 4; Bengt-Olov Bäck, Fklass; Pamela Jäderberg, årskurs 4 (reserv); Marko Pulkkinen, årskurs 6; Johan Sundström,
årskurs 2; Stefan Olsson, årskurserna 3 och 5; PG Gregard, politiker ersättare för Karin
Andersson, Lärande och stöd
Föregående minnesanteckningar
Bitte gick igenom minnesanteckningarna. PG undrar om hur frågorna som kommer upp tas om hand.
PG hade ingen information om frågorna som förra mötets politikerrepresentant Sebastian Larsson
tog med sig.

Information om nuläget på skolan
Rapport från elevrådet
En representant från elevrådet brukar rapportera från elevrådets möte på brukarrådet. Vid detta
möte hade eleven förhinder. Lärare Cecilia är ordförande på mötena och vid det senaste mötet var
även Bitte med. Elevrådsrepresentanterna från varje klass har med sig frågor till elevrådet som gäller
hela skolan och som de inte kan lösa själva inom klassen. På det senaste mötet samtalade bland
annat representanterna om vilka regler som ska gälla för byggen och lekar i snöhögarna.
Nöjda med friluftsdagen
Alla elever och föräldrar som var med på friluftsdagen i Granberget var mycket nöjda med dagen. På
morgonen var det -23 grader ute i Häradsbygden men i Granberget var det -8 grader och härligt
skidväder.
Stort tack till alla föräldrar som var delaktiga i dagen. Den bygger god gemenskap.
Revidering av trivselregler
Personalen arbetar för närvarande med revidering av trivselreglerna på skolan. Det finns olika gamla
dokument med regler på skolan och nu är ambitionen att göra dem enklare att förstå. Ett förslag har
tagits fram som nu diskuteras inför beslut och implementering.
Nationella prov
Årskurs 6 har nu en period med nationella prov. Proven i svenska är genomförda och proven i
engelska kommer v 16 och matematik vecka 14.
Årskurs 3 genomför sina prov i svenska och matematik under en period då läraren kan välja lämpliga
datum.

Tack för att föräldrar respekterar lovtider för ledighet
På höstens föräldramöte informerade Bitte om att sökt ledighet för eleverna utanför lovtider skulle
beviljas efter strikt prövning enligt skollagen. Under förra läsåret sökte många elever ledigt som
ledde till att lärare fick lägga stor del av sin tid på att planera för lediga elevers skolarbete. Under det
här året har det hittills inte varit så och stort tack till alla föräldrar som respekterar detta. Nu väntar
sportlovet och i slutet av april blir det möjlighet till längre ledighet i samband med påsklovet.

Rörelseaktivitet ger piggare och mer koncentrerade elever
Activate _UF är ett UF-företag på Leksands gymnasium som har som affärsidé att förebygga
människors ohälsa genom att öka mellanstadieelevers kunskaper om vikten av rätt kost och rörelse.
De vill också stimulera eleverna till ökad aktivitet och minskat stillasittande genom att utmana
klasserna till rörelseaktiviteter. Utmaningarna har hittills handlat om t ex att hela klassen ska spela
innebandy, hitta på och genomföra en gemensam dans, bygga en mänsklig pyramid. Aktiviteterna ska
dokumenteras och läggas ut på Instagram med taggning till acitvate-uf. Skolorna i Leksand tävlar mot
varandra och varje månad dras en vinnare. Den mest aktiva klassen i Leksand under februari var 34:an på Gärde. Under veckan kom UF-företaget på besök och delade ut pris till alla elever i klassen
som bestod av en dags liftkort till Granberget.

Politiker på besök i skolan
Thomas Bergsten, ordförande och Mats Aspemo vice ordförande i utskottet Lärande och stöd, som
tillträtt efter årsskiftet, har besökt samtliga skolor i kommunen efter att ha läst
grundskoleutredningen. De ville se skolorna och bilda sig en uppfattning om skolans arbete, kvalitet
och utmaningar. Bitte visade brukarrådet bilderna som presenterades för politikerna.

Inkomna frågor från föräldrar
Grundskoleutredningen
Nu har besked lämnats från utskottet om att Djura skola ska läggas ner till hösten. Hur ser politiken
på grundskoleutredningen och vilka beslut kan förväntas framöver för Gärde skola undrar
föräldrarna?
PG Gregard informerar om att kommunen har ett stort underskott att hantera under detta år och
under fullmäktigemötet i april kommer beslut att fattas om budgeten för 2019. Det finns stora
utmaningar som innebär tuffa åtstramningar med täta ekonomiska uppföljningar. PG ger inga löften
om att Gärde skola kommer att behållas över tid.

Digitalisering
Johan Sundström undrar hur vi arbetar med digitaliseringen i skolan och vilka utmaningar som det
kan föra med sig?
Bitte informerar om sina erfarenheter av att ha drivit utvecklingsarbete för digitalisering sedan 2009 i
Västerås och från 2017 i Leksand. Med erfarenheter från en kommun som tog sig an digitaliseringen
tidigt, lärde av misstagen och ställde om arbetet till mer hållbar utveckling, verkar nu Bitte till
utvecklingen på skolan med ambitionen om att skynda långsamt och bygga stabilt. Läroplanen har
reviderats och skolan har uppdraget att eleverna ska utveckla digital kompetens. Digital kompetens
innebär olika innehåll i olika ämnen och årskurser. Lärare behöver lära sig använda sig tekniken och
även lära sig hur de ska stödja eleverna att lära sig använda den. Ofta tror vuxna att eleverna, som är
födda in i teknikåldern, är bra på att använda den. I skolan ser vi att det inte är så. Några elever kan
mycket och andra kan sådant som de kanske gör med tekniken hemma – till exempel spelar spel och
söker på youtube. Eleverna behöver lära sig att förhålla sig källkritiskt och etiskt till internet och
mycket arbete återstår. Skola och föräldrar behöver samarbeta kring detta.

I Gärde skola ingår digitaliseringen mer och mer som en naturlig del av skolarbetet. En del arbeten
som pågår i en skola kan göras på ett effektivare sätt med hjälp av tekniken. Till exempel kan elevers
skrivande och utveckling av text och innehåll göras effektivare genom att läraren kan ge återkoppling
under skrivprocessen genom att eleverna delar dokument med läraren genom google drive.
Informationssökning, dokumentation och kommunikation kan också göras mer effektivt.
Smarta läromedel utvecklas och kommer till användning. I ettan finns tex ett digitalt läromedel
”Vektor” som eleverna arbetar med individuellt en stund varje dag under 8 veckor i syfte att utveckla
bättre arbetsminne och matematiska färdigheter. Vektor anpassar sig efter elevernas individuella
sätt att lösa uppgifterna och om en elev klarar en uppgift snabbt får hen nya uppgifter och om
färdigheterna behöver övas mer kommer fler liknande uppgifter.
Även programmering är ett nytt uppdrag i läroplanen och i kommunen finns numera
”programmeringslådor” med spännande och roligt innehåll som klasserna kan använda under
perioder. På Instagram ”digileksand” kan man följa hur lådorna används på olika skolor.
Istället för att tekniken styr pedagogiken får pedagogiken styra tekniken.

Mobiltelefoners vara eller inte vara i skolan
Johan undrar även om hur eleverna använder mobiler i skolan.
På Gärde får inte eleverna använda mobilerna under skoltid. De lämnar dem till läraren på morgonen
och får tillbaka dem när skoltiden är slut.
I skolan ser vi komplikationer med att elever använder teknik utan vuxen inblandning.
Elever berättar om att de spelar spel som är ämnade för äldre barn och genom lekar på skolgården
bearbetar de sina digitala upplevelser som handlar om våld. Det blir svårt att hantera för skolan och
föräldrarna menar att skolan kan upplysa föräldrar mer om sådana konsekvenser.
Eleverna utvecklar egna normer för användning av sociala medier som blir en hälsorisk. Genom
sociala medier uppstår grupptryck, risk för utanförskap, kränkningar och hot.
PG Gregard menar att föräldrar behöver ha koll på sina barns telefoner och vilka appar de använder.
Det finns appar som är direkt olämpliga att använda.
Föräldrar samtalar om barns användning av internet och kommer fram till att frågan måste fortsatt
diskuteras på brukarrådet och skrivs in i beslutsloggen.

Beslutsloggen
Bitte rapporterar från listan med pågående ärenden i beslutsloggen.
En lugn plats på fritids
Ett pågående ärende från 2017 handlar om att föräldrar efterlyser en lugn plats för barnen på fritids
under eftermiddagen. Föräldrarna anser att det nu blivit mer struktur på aktiviteterna och lugnare på
fritids. Både föräldrar, fritidsbarn och f d fritidsbarn säger att det blivit bättre. Ärendet flyttas till
beslutsloggens arkiv.

Sarg till hockeyrinken
Sargen till hockeyrinken är sliten och ranglig och behöver ersättas med en ny. Sebastian Larsson,
politiker på höstens brukarråd, tog med sig ärendet. Föräldrarna inser att det inte kommer att bli
någon ny sarg med kommunens skrala ekonomi och beslutar att tillsätta en grupp som ska jobba för
en ersatt sarg genom sponsring. Johan Sundström sammankallar.

Frågor som lyfts:
Inga frågor lyftes till utskottet eller andra instanser.

Nästa möte med brukarrådet
Brukarrådet träffas nästa gång 10 april kl 18:30 i biblioteket på Gärde skola.

