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 Val av sekreterare: Anette Lidén
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Föregående protokoll



Övriga frågor



Veckobrev och övrig information från skolan skickas idag i pappersform. Hur vill vi
ha det i fortsättningen? Skolrådet har ett önskemål om att få information och
veckobrev via mejl.



Enkäter – kvalitetsarbete. Under vårterminen får elever och vårdnadshavare svara på
enkäter via internet angående deras syn på skolan och dess arbete. Det är väldigt
viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så vi får hjälp att utveckla och
förbättra skolan.



IT - Skolan har fått tillgång till ca 30 datorer som eleverna har tillgång till.



Sociala medier, telefoner m.m. Vi pratar om problemet att barn inte behöver vara så
gamla och ändå har mobiler och tillgång till internet. Att det är viktigt att
vårdnadshavare har uppsikt på vad deras barn gör ute på internet så det inte uppstår ex
mobbning.



Måluppfyllelse – kommunen har uppställda mål. Måluppfyllelsen i Bastuträsk är
ganska låg. Vi kan inte riktigt svara på vad det bero på men vi har många med annat
modersmål i skolan men även elever med svenska som modersmål har svårigheter.
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Målen är:
o

Alla läskunniga i åk 1

o

Minst 80% av eleverna i årskurs 3 ska vid läsårets slut uppnå kunskapskraven i alla ämnen

o

210 meritvärde i 9an

o 80% behörighet till yrkesförberedande program
All personal i skolan gör sitt yttersta för att ge eleverna det stöd de behöver. Kan också bero
på att det är mycket in och utflytt i skolan. Något positivt är att barnen är glada och trygga.
Det är svårt att hitta personal till Bastuträsk

Sekreterare: Anette Lidén

Justerare: Joanne Fraiser
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