Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2018-09-19
Plats:
Nyboskolans personalrum
Närvarande: Malin Burman – rektor
Margareta Gustafsson – rektor
Helen Axelsson– fritidsledare
Jenny Högberg – fältassistent
15 st föräldrar
Rektorn berättade:
o Malin som är ny rektor presenterade sig.
o Sex obehöriga lärare anställda, som längst terminsvis. Arbetas strukturerat med handledning från erfarna
kollegor samt studiebesök på lektioner hos behöriga/erfarna lärare.
o Elevcaféet öppnade i början av september. Utbudet är under utveckling, tanken är smörgås, frukt och
chokladboll. Elevrådet har framfört synpunkter på vad som säljs.
o Frukost i matsalen har upphört. Planen är att en billig frukostbox skall kunna köpas i elevcaféet.
o En socialpedagog är projektanställd ht-18. En flexibel vuxen som stöttar elever vid raster och lektionsstart.
o Läxhjälp för alla efter skoltid är under uppstart. Tid och plats kommer på skolans hemsida.
o Övergångsställe på Nybogatan, vid infart från Gymnasiegatan är borttaget. Kommunen skall sätta upp
”vippgrind” för cyklister som kommer på cykelvägen uppifrån Karlsbrovägen, för att dämpa hastigheten.
o Idé om ett föräldramöte om betygssystemets uppbyggnad från rektorerna. Föräldrarna tror det vore bra.
Fältassistenten berättade:
o Henrik Jernetz har slutat, Caroline Lidberg ersätter Henrik och börjar på måndag.
o Sommaren har varit lite orolig i Tibro, med inbrott och förstörelse. Vissa ungdomar varit ute mycket
nattetid.
o Drogenkäten våren -18 (åk 7-gymnasiet). Låg användning i åk 7 och 8. Högre förekomst i åk 9 och
gymnasiet vilket stämmer väl med polisen och fältassistenternas upplevelse. Dock inget extremläge,
jämfört med tidigare år. Hasch är vanligt att börja med, sedan är steget till att prova andra droger kortare
nu för tiden – man provar vad man kommer över.
o Jenny vill mycket gärna ha information om drogförekomst och drogmisstankar från oss föräldrar.
o Kultur och Fritid arbetar med att identifiera otrygga platser i Tibro.
o Inbjudan till KOMET, en föräldrautbildning i konflikthantering (barn 12-18 år).
o Matfestivalen: fredag få besökare (dåligt väder). Lördag: många besökare. Ungdomarna skötte sig bra,
dock lite oroligt efter knivskärning utanför M´c Donalds. De som missköter sig med fylla är 40+.
Fritidsledaren berättade:
o Elevlokalen stängd pga renovering i badhuset. Fritidsledare i elevcaféet där de ordnar div. aktiviteter.
o Höstlovsprogram utformas nu – idéer mottages tacksamt.
o Sommarens aktiviteter hade blandat deltagarantal. Men få deltagare behöver inte vara ett misslyckande,
det kan vara mycket värdefulla för dem som kom.
Övrigt från föräldrar:
o Mobiltelefoner under lektionstid, önskemål om att alla lärare följer samma rutin i klassrummen.
o Efterfrågades om besök på Möjligheternas värld (=mässa om teknikutbildningar för åk 8) är möjligt även
våren 2019.
o Fråga till Jenny om man vågar låta barnen vara i actionparken. Hon svarade att på dagtid är det oftast ok,
kvällstid är hon mer osäker på hur situationen är. Vuxennärvaro är alltid bra.
o Uppföljning av fråga om deltagande i matematiktävlingen Pythagoras Quest från mötet i april.
Mattelärarna har svarat Margareta att deltagande i mattetävlingar har förekommit tidigare, men inget
som är aktuellt nu.
o Badhusets tas förhoppningsvis i bruk efter årsskiftet, ombyggnaden följer tidplan.
Nästa möte med Nybos föräldrar tisdag 13/11.

// Cathrine Ansgar

