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Stående dagordning. 

1.  Inledning 

 1.1. Utse ordförande för mötet: Eva Irnell Ahlberg 

 1.2. Utse sekreterare för mötet: Margareta Engström 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 

 2.1. Föregående minnesanteckningar: Inga synpunkter. 

 2.2. Kvarvarande ärenden från äldre anteckningar: Inga kvarvarande ärenden. 

 

3. Organisationsfrågor 

  

3.1. Johannesbäckskolan: Särskolan och grundskolan skiljdes åt den 1 juni 2014. Ny rektor för 

särskolan from 9 febr blir Helena Lundvik. Hon kommer att dela sin tjänst och vara på 

Bergaskolan och Johannesbäcksskolan. Särskolan finns även på Årstaskolan, Stenhagen, 

Eriksberg och Tunaberg. Eleverna kommer även i fortsättningen att vara integrerade i skolans 

lokaler och lärare från sär- och grundskolan finns med i olika aktiviteter. Utvecklingssamtalen 

pågår för fullt i klasserna. Nästa vecka är det informationsmöte för blivande sexåringar. 

 

 3.2. Övrigt: Inget nytt. 

 

 

4. Ekonomi 



 

4.1. Budget: Ekonomin ser fortsatt bra ut. 2014 är budget i balans för både särskolan och 

grundskolan.  

  4.2. Det nya sophuset är på plats. 

 4.3. Övrigt: Inget övrigt  

 

5.  Arbetsmiljö – fysisk/ psykosocial 

  

 5.1. Arbetsmiljöinspektionen har gjort sin tillsyn. Ingen anmärkning. 

 5.2. Utemiljö: Skolledningen har begärt att få ett skydd för mobilmasten vid gymnastiksalen.    

 Mastägaren säger att inget skydd behövs. 

 

6.  Frågor från elevrådet 

 Inga frågor från elevrådet. 

 

7.  Frågor av informativ karaktär 

 7.1 Samtliga lärare går på mattelyftet. En fortbildning som skolverket organiserar. Tid för detta är  

avsatt 1 ½ timme per vecka. Vi går tillsammans med Vaksalaskolan. Många bra och viktiga 

pedagogiska samtal följer med detta- inte bara när det gäller matematik utan även när det gäller 

all undervisning.  

7.2 En lärare gör ca 65 % av sin tjänst i barngruppen. Övrig tid är planering. Arbetstiden är 45 

timmar per vecka där 35 timmar är arbetsplatsbunden tid. 

7.3 Vi tittade på vår film som handlar om SAMS gruppens arbete om kamratskap på 

Johannesbäcksskolan. 

  

8. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

9. Nästa möte 

 Nytt möte onsdag den 8 april klockan 18.30. 

 

 

10.  Mötet avslutades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


