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Anmälda frågor
En förälder undrar om de nyanlända barn som har kommit till skolan får för stöd och hjälp, pratas det
om bakgrund osv?
I dagsläget är det inte många elever kvar – sammanlagd 7 elever som kom för 3 år sedan. Vad gäller
stöd har vi ett arbetssätt där vi planerar och genomför stödinsatser för alla elever som behöver stöd i
alla olika former. När det gäller just nyanlända elever påbörjades förra läsåret kompetensutveckling
för lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (sk SKUA). Ett sådant arbetssätt är nödvändigt
för elever som är nyanlända och är mycket bra för samtliga. Arbetssättet innebär att eleverna är mer
aktiva med att samtala och samarbeta med varandra under lektionerna och ges fler tillfällen att öva
språket, begreppen och samtidigt sina kunskaper. Kompetensutvecklingen fortsätter det här året för
att arbetssättet ska bli mer implementerat och kännas tryggt att använda för lärare. Linda Bergman
Wenström är förstelärare i kooperativt lärande och elevaktivt arbetssätt och leder arbetet.

Förskolans nuläge
Grundverksamhet och introduktionsperiod för nya och även ”gamla” barn är i gång – situationen
känns lugn och verksamheten rullar på. Siljansnäs förskola kommer att ingå i
litteraturprofileringsarbete som är ett projekt för samtliga förskolor i Leksands kommun kopplad till
det övergripande arbetet för att öka barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning.
Förskolans läroplan har reviderads och kommer att gälla från 1/7 2019.
Söktrycket på förskoleplatser är högt i Leksands kommun - många familjer flyttar hit men det föds
också många barn. Förskolan står inför en stor utmaning och ledningsgruppen tillsammans med
förskolepersonal jobbar hårt för att kunna erbjuda alla barn en förskoleplats inom 4 månader.

Skolans nuläge
Elevråd
Kristina rapporterar om frågor som behandlats på elevrådet.

Eleverna är väldigt aktiva och har många frågor/förslag. Flera av förslagen handlar om aktiviteter,
utrustning och regler på rasterna. Elevrådet träffas ca 3 gånger per termin.
Bitte informerar om resultatet av den nyligen genomförda skolenkäten ”Skoltemp” som syftar till att
undersöka hur eleverna känner trygghet och trivsel på skolan. I år var det även några frågor om
skolans viktiga regler om skolarbetet. Skoltempen genomförs på skolan varje hösttermin och under
vårterminen genomför kommunen en skolövergripande enkät som visar hur läget är i alla
kommunens skolor.
119 elever svarade anonymt på Skoltempen och resultatet visar att eleverna känner sig glada, trygga,
trivs i skolan i det stora hela. Majoriteten av eleverna känner att de har en vuxen att prata med
(76,5%) men i den frågan vill vi nästa gång ha ett bättre resultat.
Fritids
Många elever vill sluta att gå till fritids redan när de går i årskurs 4 och Christina förklarar att elever
gillar fritids när de har många kompisar där. När eleverna blir äldre och det är färre jämnåriga elever
på fritids slutar allt fler. Pedagogerna på fritids planerar aktiviteter som riktas till de äldre eleverna
men det är inte tillräckligt ur elevernas perspektiv. De vill göra saker tillsammans med kompisar.
Rastverksamhet
Organiserad rastverksamhet genomförs några gånger i veckan i syfte att skapa större gemenskap
mellan eleverna på skolan som kan öka trygghet, trivsel och minska utanförskap. Utrustning har
anskaffats och eleverna gillar rasterna.
Kultur i skolan
Skolan får pengar från kulturrådet som används till kulturupplevelser för olika åldrar så att alla elever
får uppleva minst en kulturaktivitet/läsår. Kulturupplevelserna organiseras gemensamt mellan de
kommunala skolorna.
Från det här läsåret finns det musiklek i samverkan med kulturskolan för alla elever i årskurs 2. Musik
finns sedan det här läsåret i timplanen i alla årskurser.
Jullovsfritids
Fritidsverksamheten i Siljansnäs stänger under vecka 52 och vecka 1. Elever som har behov av fritids
hänvisas till Sammilsdal under de här 5 dagarna.

Fråga till politikerna
Hur löser kommunen den snabba tillväxten angående förskoleplatser? Är det tänkt att bygga fler
förskolor än Myran? Vilka planer finns det?
Kommande möten:
STORT brukarråd 22/11
Siljansnäs brukarråd 18/2 och 15/4
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