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Samverkansråd Tingvallaskolan 2016-11-21
Närvarande: Rävlyan, Stjärnstrålarna, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,
4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, särskolan, Madeleine Söderström och Kristel
Larsson personalrepresentant, samt Anders Eldh
rektor
Anders hälsade välkommen och öppnade samverkansmötet med att
presentera dagordningen
§1. Föregående protokoll
Mötet inleddes med en genomgång av föregående protokoll.
§2 Nuläge
Skolan gör ett nytt utskick om sms-nr för sjukanmälan 076-631 58 08.
Vi är 400 elever fördelade på 20 klasser.
Det är en utmaning när det gäller lokaler och personalrekrytering.
Nytt för i år är en-till-en satsning för åk 6, med datorer och digitala
läromedel.
Säffle kommun har satsat extra på viss lärarpersonal.
Staten har satsat extra på löner och 99 lärare inom skolans olika
yrkeskategorier har fått del av det.
Lågstadielyftet fortsätter. Två tjänster på Tingvallaskolan är
finansierade med det.
Vi har också fått ta del av fritidshemsatsningen, 1,5 tjänster är
finansierade genom det. Dessutom har vi fått 2 tjänster extra till
fritidshemmen.
Anders berättar om olika fortbildningssatsningar.
§3 Resultatuppföljning VT 2016
Anders gick igenom betygsresultat för åk 6. Han visade en jämförelse
mellan nationella provresultat och betyg.
Nationella prov genomförs i åk 3 och 6.
Resultat från trivselenkät redovisades. Det är höga siffror på trivsel
och frågor kring skolarbete.
Ca 300 elever av 380 elever har svarat på enkäten.
Anders tar fram en jämförelse med andra skolor till nästa
Samverkansråd.
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Trivsel och trygghet är alltid prioriterade. Skolan prioriterar också
elevinflytande.
§4 Lokalöversyn Tingvallaskolan
Vi har för få lokaler till antalet barn.
Just nu har åk 6 språkklass 4-6 och fritidshemmet Moroten lokaler i
Hus 5.
Det byggs för fler elever och planen är att resten av mellanstadiet ska
ha sina lokaler i Hus 5. Klassrummen blir större än i
huvudbyggnaden.
Lågstadiet, särskolan, fritidshemmen Ormbunken, Skogsmusen,
Äppelmasken och språkskolan 1-3 ska inrymmas i Tingvallaskolans
huvudbyggnad.
6:ans föräldrar berättar om problem med ventilation. Anders påtalar
att ventilationen är utökad.
Diskussion kring utemiljön.
Matsalen kommer att byggas om för fler platser.
Det finns fortlöpande information på hemsidan angående
ombyggnationen.
§5 Trivselgrupp läsåret 2016/2017
Anders berättade om trivselgruppen som startade läsåret 13/14.
Eleverna tycker i utvärdering att det är ett meningsfullt uppdrag och
att deras insats gör skillnad.
Gruppen träffas ungefär var tredje vecka.
Läsåret 16/17 ingår Lias Thörner och Thea Anderberg åk 4, Elsa
Jansson, Lorin Berano, Kajsa Forsberg åk 5, Ella Otter och Emelie
Hartman åk 6.
§6 Övriga frågor
En del åk delar ut brev inför sommarlovet där elever uppmanas att
samla sommarminnen och berätta om vid skolstart. En del elever
upplever det ångestfullt.
Vid KM i friidrott känner en del elever sig tvingade att delta i någon
gren.
Räcker maten till alla elever? Elever har ringt till kostchefen.
När det blev omställning till tillagningskök här, tog det några dagar att
hitta rätt med mängden mat.
Elever upplever maten som godare nu.
Elever upplever att andra elever sitter på deras cyklar. Viss
förstörelse har förekommit.
Få rastvakter på baksidan av skolan. Rastvakterna cirkulerar runt
skolgården och har extra tillsyn kring fotbollsplanerna.
Fråga kring rullstolsgunga. Anders kollar detta.
Vid protokollet, Kristel Larsson

