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Information från skolledningen
Flytten till Glasbruksskolan
Skolledningen vill ge en stor eloge till samtliga elever för hur väl de har hanterat flytten till
Glasbruksskolan.

Renoveringen av Linnéskolan
Det vi garanterat har fått klartecken på är att ventilationen kommer att renoveras. Likaså
kommer alla klassrum att målas om. Vi kommer även att få in ny belysning till hela skolan.
Skolbiblioteket kommer att flytta till C-huset och vi kommer att göra en satsning för att
uppdatera biblioteket och utveckla verksamheten tillsammans med vår IT-pedagog.

Skolinspektionen
Skolinspektionen har haft sin översyn på Linnéskolan. Vi är både stolta och glada över deras
beslut. Linnéskolan fick ett mycket bra resultat.
Vi kommer givetvis att fortsätta gå framåt och arbeta med våra åtaganden/utvecklingsarbeten
på skolan.
Vid intresse så kan ni gå in och läsa beslutet på:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

Mskolledningen informerar_x.docx

Matsalen på Glasbruksskolan
Skolledningen har fått in en del synpunkter och frågor kring matportionerna under vår tid på
Glasbruksskolan.
Alla barn kan äta sig mätta. Det finns alltid mat till alla. Däremot så kan det vara begränsning
på antalet t.ex. fiskfiléer osv. I dessa fall finns annan mat man kan ta som tillägg för att bli
mätt
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Utvecklingssamtalen
Ett av skolans åtagande detta läsår har varit att arbeta fram en gemensam mall för
utvecklingssamtalen.
Mellanstadiets klasser är först ut att prova den denna termin. Högstadiet kommer att prova
använda mallen nästa termin.

IT-pedagog
Skolan har fått en IT-pedagog på heltid.
Vi välkomnar Mikael Amundsen och ser framemot att utveckla vår IT-hantering på skolan
tillsammans med honom. Mikael började 1 mars.

Fotbollselever till åk. 7
Elever i nuvarande årskurs 6 kommer att få ett tillskott av nya elever till sina klasser då de
börjar årskurs sju. Dessa kommer att ingå i Linnéskolans fotbollsakademi. Klasserna kommer
då att bli c:a 30 st elever/klass stora.

Skolavslutningen den 16 juni 2017
Skolavslutningen kommer att äga rum på Glasbruksskolan. Skolledningen kommer att behåll
alla gamla traditioner även om vi befinner oss på annan skola. Skolledningen är medveten
om att eleverna i årskurs nio har vissa förväntningar på sin speciella skolavslutning och
givetvis skall dessa införlivas.

Utvärdering inför återkomst till Linnéskolan
Samtliga pedagoger kommer att få utvärdera tiden på Glasbruket. Vi kommer säkert att
kunna ta med oss kloka erfarenheter från vår tid på Glasbrusskolan och införa dessa i en ev.
ny organisation när vi väl är tillbaka på Linnéskolan.
Vi har bland annat sett att elever från årskurs sju, åtta och nio har blandats mer under vår tid
på Glasbruksskolan och att detta har haft en positiv och lugnande effekt på eleverna.

Information och frågor från klassrepresentanterna

4A
Har nyligen haft föräldramöte och känner sig nöjda med den information som har givits där.
Inga övriga frågor.
4B
Har nyligen haft föräldramöte och känner sig nöjda med den information som har givits där.
Inga övriga frågor.
5A
En fråga om det har gått många brandlarm.
Det har gått tre brandlarm men ingen brand har funnits. Eleverna har agerat bra under
utrymningstillfällena.
5B
Ingen representant
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6A
Man kan se ett samband om att informationen på hemsidan har blivit mindre sedan man fick
Chromebooks.
Man önskar som förälder att man blev inbjuden till barnets Classroom och att man på så vis
fick tillgång till allt material som delas av pedagogerna.
Skolledningen ställer sig mycket positiv till detta och skall snarast se över möjligheterna.
6B
Man har frågor kring när idrottshallens omklädningsrum kommer att renoveras.
Skolledningen har glädjande nog fått information om att dessa kommer att renoveras under
tiden vi är på Glasbruksskolan.
6C
Har nyligen haft föräldramöte och känner sig nöjda med den information som har givits där.
Inga övriga frågor.
7A
Har inte fått in några övriga frågor från klassföräldrarna.
7B
Någon förälder har önskemål om att klassens föräldrar blir informerade om när någon ny elev
börjar på skolan.
7C
Har inte fått in några övriga frågor från klassföräldrarna.
8A
Elever säger att de har för lite tid för att kunna förflytta sig mellan Glasbruksskolan och
Bergaskolan.
Johan skall se över detta.
En förälder frågar hur filmer på elever sparas. Ibland filmas elever som bedömningsstöd vid
till exempel idrottsmoment.
Dessa filmklipp används också av lärarna för att återkoppla till eleven om framsteg osv.
Klippen har sparats från kamera till arbetsdatorns interna hårddisk, ligger alltså inte på en
molntjänst likt Google Drive. Klippen raderas så fort eleven har fått sin återkoppling.
8B
Ställer frågan hur det fungerar med Chromebooks på skolan.
Skolan har precis fått en IT-pedagog. Denna skall utbilda lärarna och arbeta fram en tydlig
plan för skolans IT.
Skolan måste förse pedagogerna med kompetensutbildning för att kunna ge pedagogerna de
rätta förutsättningarna för att fullt ut kunna använda Chromebooksen. Detta kommer att ske
inom kort. Just nu använder många lärare sig av Chromebooksen men i varierad
utsträckning.
8C
Inga övriga frågor.
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9A
Vill understryka att man har fått frågor om trivseln i matsalen under tiden på Glasbruksskolan
och ställer frågan om alla får äta sig mätta.
Se föregående rubrik om maten på Glasbrusskolan.
Trivsel är bra i matsalen. Ständig kommunikation sker med matpersonalen på
Glasbruksskolan för att de olika skolkulturerna skall kunna mötas på ett konstruktivt sätt.
9B
Lyfter att elever har återkopplat att de får ett dåligt bemötande av personalen på
skolbespisningen på Glasbruksskolan.
Se ovanstående kommentar i samma fråga.
Man undrar också om Linnéskolans elever får vistas ute på skolgården och på hela
Glasbruksskolan.
Elever får vistas ute men alla får inte vara ute samtidigt eftersom skolgården har en bestämd
kapacitet vad gäller antalet elever ute samtidigt. Skolledningen för Glasbruksskolan och för
Linnéskolan kom överrens innan inflyttningen om att högstadieeleverna skulle vistas på
andra våningen och att mellanstadiet tillsammans med Glasbruksskolans elever skulle vistas
på bottenvåningen.
9C
Ingen representant.

Nästa skolsamrådsmöte
Nästa möte, måndag den 15 maj

