Christinaskolans cafeteria 20150310

Samrådsforum

Här följer några av de punkter som diskuterades.
1. Många elever har svårt att minnas vilka läxor de har och med det följer även problem med att komma ihåg fota tavlan (där läxan förhoppningsvis står uppskriven), med telefonen eller ta hem minnes lapp.
Därför dök några förslag upp från föräldrarna. 
Istället för Edwise som används på Strömbacka rekommenderades "Schoolsoft". Ett program som används av högstadium i Gävle. Där elever och föräldrar kan gå in och kolla vad som gäller för varje elevs ämnesval, så man kan gå direkt på de ämnen man själv studerar. Detta måste tyvärr beslutas centralt så det blir nog inte av inom överskådlig framtid.
Rektor Mona sa att det nu är bestämt att prov och större inlämnings/redovisningsarbeten ska aviseras under hemsidan på hemsidan. Om föräldrarna har ytterligare funderingar föreslog rektor att vi skulle vända oss till mentorerna (klassföreståndarna) med detta problem. 
Ett förslag var att alla lärares vecko, månads, terminplaneringar skulle läggas ut på hemsidan och någon tyckte att eleverna själva skulle ta ansvar.
2. Det kommer att vara mellan 15-20 prov för niorna under vårterminen (nationella prov) så det kommer nog att suckas och pustas lite framöver. :-)
3. S.A.N.DT. = samliv, alkohol, narkotika, droger o tobak är frågor som kommer att tas upp i slutet på april/början på maj.
4. Det finns några forum på nätet som heter "Byt bild", där elever uppmanas att klä av sig och skicka bild på sig själv varefter man får en liknande bild från "uppmanaren". ask samt secret.se är liknande forum. Det rekommenderas att man avråder och varnar eleverna från dessa forum. Vi tog upp att även om man kan vara anonym på hatsidor så har bl.a. både polis och journalister medel att spåra dessa.
Agneta Andersson är för närvarande kurator på "Christinaskolan" och hon kan kontaktas bland annat vid problem med punkt 4.
5. Natalie Boström (Parlamentet) Berättade att de för första gången fått igenom att fått föräldrar att ställa upp och att frukost skänkts så det blir LAN på från nu på fredag till lördag morgon för de som anmält sig före torsdag kl två.
Det blir även en avslutningsmiddag för niorna i år för första gången. 
6. Vi hade även ett önskemål ifrån förra träffen att få skåp till gymnastiken men fick nu besked att det inte blir några p.g.a. att skolan inte äger de lokalerna.
7. Rektor Mona Johansson delade även ut en bra lista med ordningsregler. Först rättigheter och sedan skyldigheter som elev vid Christinaskolan.

