
Klassombudsmöte 27 april 2000,  i Hammarbackens skola.

Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

HM informerade om årsmötet. Vissa ledamöter har bytts ut.
Ann-Christine Centerström - kassör, Britt-Marie Särnegrim (från Ekeby) ny som ordinarie ledamot…..
Dessutom formaliserades Fakhrey Hardanis samarbete med styrelsen genom att hon valdes formellt till ordinarie
ledamot.
Margot Rigner avslutade sitt arbete som föreningens kassör.

Paul Påhlsson presenterade sig och berättade om sin upplevelse och intryck av ¨sin¨ nya skola.
Han uppskattade att bli inbjuden till mötet. Tog upp idén om tematräffar, med inbjudna talare.
Som ex. nämndes Polisen, politiker.

Vill flytta upp biblioteket från källaren och försöka inleda samarbete med biblan. I centrum.
Vill också verka för förändring av biblioteket till ett mediatek.
Från publiken kom tipset att kontakta föreningen bibliotekets vänner.

Skall se om det går att samordna de 2 cafeterior som finns. Gärna i samarbete med köket.

Paul säger vidare att han skulle vilja se mer bollplank, hopphagar oh sådant på skolgården. Talade också om
vikten av att skolan ser ren och snygg ut. Hade lyckats få fönstren putsade.

Viss omorganisation kommer ske till hösten.
F – 9 perspektiv ? Beslut ej taget. Dock har det bestämts att 4H elever skall få gå som ettor, om de vill.
Beroende på hur många av dessa elever som verkligen hamnar på HaB kommer ytterligare elever tas in.

Betyg
Paul utlovade bättre/tydligare information om hur det fungerar och bättre feedback om hur våra barn ligger till.
Många får nu reda på att barnen ligger dåligt till, för sent. Utöver detta efterlyses och utlovades en handlingsplan
i dessa fall. Paul uttalade en önskan att likforma de handlingsplaner som finns idag.

Här tackade Paul för sig.

Håkan Mossberg delade ut 2 skrifter till församlingen.:
Redovisning av kriterier och utvärdering av nivågrupperingen från i höstas. (Skolans dokument)
Kopia på brev till alla lärare, vilket delats ut till dem inför klassombudsmötet.

Utvärdering av den gruppindelning som gjort av barnen. Målet är att söka få mer homogena grupper,
I syfte att fler skall bli godkända. Det övergipande målet måste naturligtvis vara att minst 100% blir godk.

Inga Problem
Detta skall bli titeln på Håkans bok, som han tror sig skriva på hispan. Skämt åsido, det symboliserar den attityd
föreningen möts av, i sitt idoga arbete. Vi vill bli nöjda kunder, vill/kräver att skolan skall leva upp till våra
förväntningar, så vi slipper byta skolor. Det är vi i inte idag.

Vilken inriktning skall FHF ha i framtiden ?
Församlingen var enad om att fortsätta på den inslagna linjen.

FHF = Föreningen Hammarbackens föräldrar

Vi efterlyser ökad samstämmighet mellan skola – föräldrar beträffande elevernas uppförande i skolan.
Dessutom vill vi veta konsekvenserna av gränsöverskridande.



Dessa förslag på punkter ,inom uppförande, togs upp;

• Internet-etik
• Lunchen Uppförande Intagande
• Mobiltelefoner
• Mössor
• Kvarsittning
• Skolk
• Läxor
• ………………ytterligare förslag välkomnas
• Språkbruk

Hjälpmedel till klassombuden
• Adresser
• Ringlista Uppgifter om styrelsen

Instruktioner
• Vad innebär uppdraget ?
• Vad gör jag om jag inte kan komma ?
• Vad gör jag om jag inte kan fortsätta ?

Förslag på ytterligare punkter ?
Inga vid mötet, men klassombuden uppmanades ringa till styrelsen med sina ev. förslag.

Sedan ställde Mossberg ett antal konkreta frågor till mötet att ta beslut på;

1. Hur gör vi med info. till dem som ännu ej är medlemmar ?

Mötet beslöt enligt följande; Stormöten, för att ¨marknadsföra¨ föreningen i samband med skolstart.
Allmän information distribueras med ¨snigelposten¨ d.v.s. Ditt barn, till samtliga, medlem som icke medlem.
För att få fler medlemmar kan vi lägga in en uppmaning att ansluta i brevfoten.
Viktig info. skickas med post. till medlemmar.

2. Är föreningen för olydig ?
Svaret blev ett rungande nej.

3. Skall föreningen anordna städdagar och / eller andra aktiviteter för rustning av skolan ?
Svaret blev nej.

Principiellt var intrycket att man däremot var villig att delta om det skedde i skolans regi. Dock vill man
klart markera förväntningarna på att skolan tar initiativ och intressen påkallade av föräldrarna på större
allvar och inte bara kallar på oss när det handlar om att ”fixa och skjutsa”.

Sedan kom ett förslag från publiken på ökat samarbete med soc. Enligt Manchester-modellen.

Beträffande information rent allmänt beträffande 1:ans vara eller icke vara, vilka kommer in på fritids och i så
fall vilket, vilka lärare har vi o.s.v. Varför är det alltid så kort framförhållning på detta ???

Ansvar inför våra barn hur skolan framställs i media. Vilken bild vill vi förmedla ?

Idrottsklasser eller andra specialinriktningar tyckte mötet var bra. Därför finns en besvikenhet över att de slopas.
Detta skall tydligen ersättas med elevens val, som går ut på att eleven, under eget ansvar, tar ett eller annat ämne
under en kortare tid. Hur kommer detta fungera ?  Man ser inte specialiseringen enbart som en valmöjlighet när
det gäller inriktning för eleven utan som en profilering av skolan för att göra den attraktivare och bättre.



Frågar att ta med till förvaltningsmötet.

• Klassindelningen
• Rökning
• Veckobrev
• Skolk, särskilt om eleverna bifinner sig inom skolan lokaler !!!
• Gränser, påföljder, konsekvenser
• Lärarlösa lektioner ?
• Vinter is, kan detta funka på ett enkelt sätt ?

Vid den avslutande debatten sades;
Vi vill inte anslå medel till hopphagar. Det får faktiskt skolan stå för själva.

Förälder från Ekeby sade då att De gjort en hel del arbeten, i samverkan med elever, på Ekeby. Detta hade slagit
mycket väl ut. Eleverna kände ökat ansvar för sin skola, särskilt den del de hjälpt till med.

Kunskapsskolan, se www.kunskapsskolan.se
Det konkreta behovet gäller en uppstart av klass 8. Kunskapsskolan har inge planer på att starta med äldre än
åk 7 om inte särskilda behov (d.v.s. ett tillräckligt antal elever som söker) finns..
Är detta något för Dig ? Kolla in deras hemsida och anmäl intresse där, i så fall.

Vid protokollet

Björn Wass


