A-lag åk 8
Närvarande: Lars (LaKu), Ludmila (LuJa), Stefan (StTö), Leif (LeNo), CaLoLe
(Carolina), Cecilia (CeMa), Linda ( LiNi) och Daniel (DaLi)
Från ledningsgruppen:
• Skolsyster
• Mitterminskonferens – vi ses direkt 15:15 i aulan på onsdag
• Dokument till arkivet, senast fredag
• Code of conduct (åtgärdstrappan) JoSv, AnTö, DaLi träffas och reviderar texten så det
passar alla våra idrotter.
Till ledningsgruppen:
• 8E håller på att skapa en konflikt / och eller upplever att dem inte vill vara med 8F.
Kanske behöver någon klassövergripande aktivitet, för att skapa en godare relation.
• Vad händer med specialpedagog?
• Vad händer med biträdande rektor?
• Otydlighet, kring information. Speciellt med F-varningar, skall det både in i V-klass
och i brevet? Det är otydligt kring många punkter, saknar onsdagsinfo, saknar stora
möten i aulan. Strukturproblem osv. Måste finnas en plats där information samlas.
Inga snabba beslut, utan eftertanke efterfrågas. Lyft gärna frågor på stora möten så alla
kan komma till tals.
• Önskas stor skylt med information om ordningsreglerna utanför matsalen.
• Ingen från arbetslag 8 är intresserad av att organisera Hagalid 40 år

EHT
1. I enlighet med ÅP kommer vi ha eleven MaKr i 8F som stående avstämningspunkt:
• LaKu lyfte MaKr fungerar bra i svenska, har en plan som fungerar just nu,
pigg och glad.
• MaKr enligt DaNi tycker det är mycket nu, jobbar på hårt, DaNi har en nära
dialog med hemmet.

Övrigt
1. MaLa informerade (via mejl) att hon önskade vi lyft det otrevliga klimatet i klass 8F.
2. ElSj vill åka iväg till Vattenhallen med årskurs 8 den 2: och 3:e maj, är detta okej.
Mentorstiden:
Informera samtliga klasser:
Matsalen: Alla elever måste lämna ytterkläder och huvudbonader utanför matsalen
alt hänga dem på krokarna INNAN man tar mat. Detta bl a pga brandsäkerhet och
hygienregler
I helklass:
1. De skall göra enkäten: https://goo.gl/forms/p4b8suA5JilM0Qph1
2. Vi jobbar med iPraktiken boken inför praon – böckerna finns i kopieringsrummet.
3. Läxor
8A sal 45-Linda och Leif
8B sal 44 - Carolina och Cilla - Hasp till 8B
8C sal 62 - Malin och Nisse (båda sjuka idag), (Leif suppleant ifall båda är borta i morgon)
8D sal 51 - Lars R och (Alexander)
8E sal 43 - Lars och Ludmilla
8F sal 46 - Danne
/ Carolina

