Protokoll Forum för samverkan (samrådsgruppen)
Korpadalsskolan och fritidshem 2018-10-03
Närvarande:

Carolina Johansson, lärare
Anna Karlsson, fritidspedagog
Nathalia Johansson FB
Markus Murvall 4b
Katarina Sloberg 6a
Jennie Åkesson 2 b
Jessica Thomasson 1a
Jennie-Ann Wijk 2b
Maria Hydén 3a

Katarina Johansson 2a
Ylva Tykesson 2c
Marie Hulten 2a
Christina Baie 5b
Anna Ane 3a
Annica Clarin, rektor

Välkomna
Annica Clarin, rektor
Rektor Annica Clarin inleder mötet med att hälsa alla välkomna och tackar för bra
uppslutning på samrådsmötet. Vi fortsätter med en presentationsrunda.
BUS-nämnden
Tyvärr kom inte Tobias Folkesson, ordförande i Bus-nämnden på mötet.
Nuläge
Fastighet
Efter flera veckors intensivt planeringsarbete tillsammans med olika undersökningar av
fastigheten är nu renovering och ombyggnad på gång. Saneringsarbetet av gammalt material
kommer att ske på kvällarna under en vecka. För att underlätta saneringsarbete och
återuppbyggnad har man bestämt att riva hela ytterväggen inklusive tegelvägg. Det kommer
att minska ev risker och tidsåtgång. Samtidigt görs nu en ombyggnad på skolan och
personaldel och expedition placeras i nedre delen av skolan. En nybyggd och fin huvudentré
kommer till med glastak och belyst namnskylt. Enligt tidsplan ska denna del av huset vara
klart runt årsskiftet.
Det som inte blivit tydligt för alla är att skolfastighetens alla ytterväggar kommer att bytas ut
i omgångar framöver.
Utemiljö
Ombyggnaden av utemiljön blir jättefin och funktionell. Invigning planeras till den 25
oktober 16.30.
● Det blir en invigningsdel där band klipps och elever och musikskola medverkar.
● Olika aktiviteter med roliga rörelseinslag att prova.
● Elever visar “sina” föräldrar de olika lekutrusningarna i en ”Följa John”.
Inbjudan kommer inom kort för invigningen.

Utepaviljong
Vi får hjälp av Väggaskolan och gymnasiesärskolan med renovering av utepaviljongen. De
kommer att tvätta och fixa taket samt måla om. Bord och sittbänkar kommer att renoveras
och bli fasta i marken.
Studytime
Studytime fortsätter, men är i nuläget mest besökt av elever från de yngre åldrarna. Vi ser
gärna att fler elever tar stöd och hjälp av möjligheten till studytime. Vi har också inom ramen
för detta kunnat få ihop en skolkör med skolans musiklärare Anna Melander. Även här ser vi
samma trend att det är många deltagare från lågstadiet och ingen från mellanstadiet.
Samrådsrepresentanter berättar att det kan vara lite svårt ibland för eleverna att få rätt
hjälp på Studytime. Texterna barnen ska läsa uppfattas för svåra.
Lärande hela dagen
Ett fokusområde för detta läsåret är att utveckla vårt förhållningssätt ”En skola – allas
elever” även till ”Lärande hela dagen” där vi jobbar för
ett bra samarbete mellan fritidshem och skola för elevers
trygghet, men också för att eleverna på olika sätt under
hela dagen ska utveckla sina förmågor och färdigheter. Vi
försöker synliggöra eleven hela dagen.
Vi arbetar också på dokumentationsunderlag för
planering och utvärdering av fritidshemmets olika
förmågor enligt Lgr11 som överensstämmer till stor del med förmågorna under skoldagen.
Nominering till årets lärare på Lärargalan
Vi har också glädjen att presentera en lärare på skolan som nominerats till årets lärare. Malin
Jacobsson i nuvarande åk 4 kommer att få medverka på Lärargalan den 12 november för
Årets lärare! Mycket kul och skolan är stolt.
Hälsa och rörelse
Skolan fortsätter sitt arbete för en god grund i hälsa och rörelse. Arbetet blir extra aktuellt
med anledning av invigning av den nya utemiljön för skola och fritidshem.
Hälsoveckor
I samband med invigningen kommer vi också utse veckorna 43 och 45 till hälsoveckor med
extra fokus på rörelse och hälsa, men bl a frukost för lågstadiet denna gång och utbildning i
ergonomi till alla grupper.
Rörelse och hälsa i samverkan (Blekinge idrottsförbund/ Generation Pep)
Korpadalsskolan ser en framgång och stöd i skolutveckling genom samarbeten med olika
aktörer. En stor och viktig samarbetspartner har Generation Pep blivit, där skolan har en
egen inspirationssida.
https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/korpadalsskolan-har-ett-helhetstank/

En annan aktör är Blekinge idrottsförbund som nu arbetar med projekt för rörelse i skolan.
Blekinge idrottsförbund har varit på skolan och fått en del inspiration från oss. Det är bra när
Korpadalsskolan också kan stötta andra i arbetet.
● Vi ser att rörelsepauser och Pulsglädje sprider sig till olika grupper på skolan.
● Aktiv skola underlättas nu med den nya utemiljön.
”Vårda ditt språk” – förändrar riskzon till friskzon. Språkbruk/attityd
Vi planerar nu för en starta en grupp med elever från åk 5 och 6 som vill arbeta med
värdegrund och språkbruk samt attityder på skolan. Vi kommer tillsammans att lägga upp en
liten utbildningsplan för elever i yngre åldrar och börjar arbeta både i klassrummet och på
fritidstid med detta. Vi ser en stor vinst när äldre elever arbetar tillsammans med yngre som
goda förebilder. Representanter på mötet lyfter att det är bra om skolan arbetar med
språkbruk och attityder. Det behövs och många har hört att det är speciellt i lagspel som
detta sker t ex när eleverna spelar King eller fotboll. Fadderverksamheten är positiv tycker
föräldrar.

Skolans resultat och systematiska kvalitetsarbete
På mötet gick vi också igenom skolans resultat 2017-18 för tre olika kvalitetsområden:
● Strukturkvalitet – där många olika delar på skolans och fritids område har utvecklats
vad gäller, skolgård, skolbyggnad, cykelställ mm. Personalen är densamma från förra
läsåret, vilket vi ser som en stor fördel.
● Processkvalitet – vi arbetar ständigt med att bli bättre i våra arbetsmetoder och
arbetar för att vara en skola och fritidshem på vetenskaplig grund och ha ett
vetenskapligt förhållningssätt i utveckling av lärandet. Det viktiga kollegiala arbetet
har utvecklats mycket Vilket också samrådsgruppen bekräftar som något mycket
positivt.
● Resultatkvalitet – Korpadalsskolan har goda resultat, men har också en del att arbeta
vidare med. Vi ser att grundläggande färdigheter är viktiga för våra elever att få
möjlighet att utveckla och erhålla så tidigt som möjligt och försöker därför ha fokus
på tidiga insatser med mer stöd i de yngre åldrarna.
Målfokus 2018-19
Vi presenterade också de områden och mål som vi arbetar vidare med utifrån resultat ovan.
Tre stora fokusområden med underliggande mål och indikatorer.
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Vår nya plan fanns som ”tittexemplar” på mötet och där finns att läsa om vårt främjande och
förebyggande arbete, men också resultat från tidigare läsår som helhetsvis var mycket bra,
men vi har också satt upp nya mål bl a kring språkbruk och attityder.
På mötet diskuterade vi detta område och enades om att det är ett viktigt gemensamt
område mellan skola och hem och inget som någon av oss klarar ensam – utan endast
genom ett gott samarbete. Viktigt är dock att skolan informerar tydligt om vad vi arbetar

med i skolan så att föräldrar lättare kan arbeta tillsammans med skolan och fritidshemmet.
”Vårda ditt språk” –projektet låter bra enligt samrådsgruppen.

Skolans fem strategier för att lära
Vi pratade också om Korpadalsskolans fem strategier för att lära och utveckla metoder för
elevers lärande samt goda förutsättningar för att detta ska ske (gröna områden)

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som
utifrån forskning visat sig vara värdefullt för
samspelet mellan pedagog och elev. Personalen
har fått utbildning i ett sätt att tänka och bemöta
elever, där eleven ges tid och verktyg att hantera
olika situationer och problembeteende som kan
uppstå.
Det ger verktyg för hantering av svåra situationer
utan att trappa upp konflikter.
Verktyg för utvärdering av varför det blev fel.
Verktyg för förändring så att det inte händer igen.

Skrivprojekt med författaren Kim Kimselius och Bokjuryn

Skrivprojekt
Personalen redogjorde för aktuella och kommande projekt vad gäller skriva och
läsa. Det är intressant och motiverande att få möjligheten att träffa en författare
och få stöd i sitt skrivande. Eleverna skriver nu i sina klasser och Kim kommer
följa upp detta efter höstlovet. Under våren är det tänkt att elevernas texter blir
publicerade i en bok.
Bokjuryn
Detta läsår det Asarums tur att få delta i kommunens egen Bokjury, där elever i
bestämda årskurser får möjlighet att läsa nyutkomna böcker för året och sedan rösta på dem
under bokveckan och världsboksdagen i april. Vår ambition är också att vi ska försöka utöka
möjligheterna för fler elever att få delta.

Tillsammans utvecklar vi en bra Korpadalsskola
På föräldramöten får föräldrar en skrift som stöd för det arbete vi bedriver på
Korpadalsskolan och en förklaring till varför. Detta i en förhoppning att man som förälder ska
kännas sig insatt och kunna vara med delaktig på olika sätt.
Vi diskuterade också intresse för inspirationskvällar för föräldrar angående exempelvis
● Tidig språk- och läsutveckling
● Grundläggande matematik
● Värdegrundsarbete på och utanför internet
● Förslag från representanter på samrådet var datakunskap och Unikum.
Vi får återkomma om vad som kan vara möjligt och ser positivt på intresse och deltagande.
Samarbete och en positiv stämning mellan skola och hem är mycket värdefull för fortsatt
god skolutveckling.

Övriga frågor
● Fråga angående Photomic och svarstalongen som blivit hemskickade till
vårdnadshavare. Om man inte vill ha gruppbilden behöver man inte skicka in något
till Photomic. Katalogen får eleverna gratis när den kommer till skolan.
● Vi diskuterade också behovet att byta ut ”gamla glasögon” dvs att
inte bara utgå från hur någon brukar vara eller kunna – utan alltid
försöka se möjligheter och nya chanser för alla.

Skolgården är inte allmän plats under verksamhetstid dvs mellan 6.30 -17.00. Det innebär att
utomstående inte ska vara på skolgården under denna tid. Cykling är inte heller tillåtet på
skolgården och cykelbanan kommer dras om utanför skolan. Barn som inte har fritids får inte
heller vistas på skolan utanför skoltid. Kommer tidigast 7.55 och får komma tillbaka efter
17.00.
Varmt tack till samtliga representanter i samrådet för bra diskussioner, frågor och feedback
till oss. Nästa termin har vi två möten.

Annica
Rektor Korpadalsskolan

