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Samverkansråd Tingvallaskolan 151116
Närvarande: Smultronstället, Rävlyan, Stjärnstrålarna, 2A, 2B, 3A,
3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, Madeleine Söderström
personalrepresentant, samt Anders Eldh rektor
Anders Eldh öppnade
dagordningen nedan.

samverkansmötet

med

att

presentera

1. Föregående protokoll
Mötet inleddes med en genomgång av föregående protokoll.
2. Nulägesbekrivning
• I dagsläget är det 354 elever inskrivna på Tingvallaskolan.
Dessutom
finns
det
närmare
50
elever
i
förberedelsverksamheten på Hus 5 i ambulansens gamla lokaler.
Flyktingströmmen i världen innebär att det är ett kontinuerligt
inflöde av nyanlända elever. Tingvallaskolan är för närvarande
mottagande skola för alla nyanlända elever i kommunen innan
de slussas ut i språkklasser på respektive skola. Detta innebär en
stor utmaning när det gäller mottagande, rekrytering av behörig
personal, undervisningssituationen och tillgång till lokaler.
• Fr.o.m. 150701 är grundskolan i Säffle indelad i nya
rektorsområden. I Tingvallaskolans rektorsområde ingår
Tingvallaskolan, Botilsäter skola och Värmlandsbro skola.
Rektor för området är Anders Eldh och biträdande rektor är
Rose-Marie Hultebring. Syftet med omorganisationen är; att
skapa en större likvärdighet mellan grundskolorna i Säffle
kommun, att stärka samarbetet mellan grundskolorna, både för
rektorer och pedagoger, samt att stärka det kollegiala lärandet
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mellan pedagogerna och på så sätt utveckla undervisningen,
lärmiljöer och ledarskap.
• Fortbildning – Ledarskap i klassrummet, lärmiljöer,
matematiklyftet, NTA och intern askultation. Läslyftet fr.o.m.
nästa läsår.
• Läxläsning fortsätter som tidigare på tisdagar 14:30-15:30.
• Eleverna i åk 6 anordnar rastaktiviteter två dagar/vecka, tisdagar
och fredagar på 9:30-rasten.
3. Resultatuppföljning läsåret 14/15.
•
•
•
•

85% når minst betyget E i alla ämnen.
91% når minst betyget E i 15 av 16 ämnen.
98% når minst betyget E i 14 av 16 ämnen.
Medelvärdet i riket för åk 6 – ca 80 % når minst betyget E i alla
ämnen.

6A:
• 74% når minst betyget E i alla ämnen.
• 82% når minst betyget E i 15 av 16 ämnen.
• 95% når minst betyget E i 14 av 16 ämnen.
6B:
96% når minst betyget E i alla ämnen.
100% når minst betyget E i 15 av 16 ämnen.
98% - jag känner mig trygga i skolan.
100% - personalen behandlar eleverna bra.
96% - eleverna på skolan behandlar varandra bra.
98% - Lärarna förväntar sig att jag ska nå målen.
98% - Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra.
92% - Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika
ämnena.
• 96% - Jag får hjälp i skolarbetet när jag behöver det.
• 78% - Jag har inflytande över mitt skolarbete.
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Lokalöversyn inför lå 15/16
• Det
pågår
en
lokalöversyn
i
hela
barnoch
utbildningsförvaltningen och där ingår Gula Villan som idag
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inrymmer äldrefritids och grundsärskola. Gula Villan är uppsagd
fr.o.m. 1/1 2016 och tanken är att den verksamheten ska flyttas
till andra lokaler. Även Skogsmusens lokaler ingår i denna
översyn. Dessutom är Tingvallaskolan sedan tidigare en
trångbodd skola. Inget är klart i dagsläget hur detta kommer
lösas, men det jobbas på 1-2 olika alternativ. Förändringen ska
förhoppningsvis vara genomförd inför läsåret 16/17.
5. Trivselgruppen 15/16
•
•
•

Startade inför läsåret 13/14.
I trivselgruppen ingår en elevrepresentant per klass i åk 4-6,
samt Camilla Sairio kurator och Anders Eldh rektor.
Utvärderas av eleverna varje år. Eleverna är i utvärderingar
mycket nöjda med trivselgruppens arbete och de tycker själv att
det är ett viktigt arbete.
Representanter 15/16:

•
•
•

Alice Thorell, Samuel Jansson och Linnéa Bruce-Holm åk 4
Ida Svedenvik och Tilde Sundfält åk 5
Jonathan Andersson och Linnéa Söderström åk 6.

6. Gruppdiskussion – Studieteknik och lärmiljö
• Det är föräldrars ansvar att stötta sina barn med läxor och
hemarbete. Det är önskvärt att det finns goda rutiner från
skolans sida när det gäller läxor och prov, att man som förälder i
god tid vet till vilken dag eleverna har läxor eller prov.
• Föräldrarna önskar att informationsflödet från skolan fungerar
bra för att kunna stötta sina barn hemma. Merparten av
föräldrarna önskar att få veckoinformation via mail.
• Viktigt att det finns goda rutiner hemma när och hur eleverna
jobbar med hemarbete.
• Vissa elever väljer att jobba med hemarbete på helgen för att
minska stressen, då veckodagarna ofta är fullmatade med
aktiviteter.
• Föräldrars ansvar är att se till att barnen är väl förberedda för sin
skoldag genom sömn, kost och stöttning i hemarbete.
• Diskussion fördes om hur mycket man som förälder ska sätta
press på sina barn när det gäller läxor och prov.
• Rent generellt är trivseln hög bland eleverna på Tingvallaskolan,
vilket även enkätundersökningen visar.
• Likaså upplever majoriteten att det är en hög studiero på skolan,
även om det är stora klasser. Anders vittnar om att det även är
personalens uppfattning.
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• Däremot upplever föräldrar i förskoleklasserna att det är rörigt
utanför klassrummen på morgonen. Många föräldrar släpper av
sina barn i förskoleklassen och åker innan skoldagens början.
Det gör att det blir rörigt i korridoren innan skoldagens början.
Anders ser till att det går ut en information till alla
vårdnadshavare i förskoleklass om detta.
7. Övriga frågor
• Frågan lyftes varför skolan inte har buss då klasserna ska till
ishallen och åka skridskor? Bussresor är en stor kostnad och
därför är det önskvärt att föräldrar kan bidra med skjuts till och
från ishallen då klasserna ska åka skridskor. Dessutom har
många barn behov av hjälp med att knyta skridskor. Detta
fungerar bra idag och från skolans sida hoppas vi att det kan
fortsätta så.
• Inget bestämt angående Slovenienresan ännu.
• Synpunkter framfördes om att det är svårt att komma fram på
morgonen då man ska sjukanmäla sina barn. Anders tittar på ett
alternativ där man som vårdnadshavare kan maila eller sms:a in
sjukanmälan. Skolan återkommer i frågan.

Anders Eldh
Rektor Tingvallaskolan

