Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2018-11-13
Plats:
Nyboskolans personalrum
Närvarande: Malin Burman – rektor
Henrik Wester– fritidsledare
Jenny Högberg och Caroline Lidberg - fältassistenter
12 st föräldrar
Rektorn berättade:
o Åk 9 har varit i Krakow i Polen för att besöka koncentrationsläger från andra världskriget, bekostat via
anslag från kommunen. Några elever kommer träffa BUN för att berätta om resan och dess lärdomar.
o Temadag arbetsliv har genomförts för åk 7-9. Programmet var lyckat, men pga miss i kommunikation blev
några klasser tyvärr utan mat denna dag.
o Elevrådet har resonerat om kioskens utbud av varor. För stunden finns smörgås, frukt och chokladbollar
varje dag. Några sorters styckgodis säljs på fredagar. Delade meningar i föräldragruppen om utbudet är
bra eller om det vore bättre med totalförbud mot sötsaker (Livsmedelverkets rekommendation).
o Långt samtal om köer till matsalen, att maten ibland tar slut och att mycket mat slängs av eleverna.
o Skolans ordningsregler kommer uppdateras under vårterminen. Elevrådet har ifrågasatt antalet INTEregler, borde formuleras hur man ska göra istället. Personalen bör ha en samsyn på reglerna samt, de
agerar olika när regler inte följs. Gemensamma rutiner gällande mobiltelefoner efterfrågas av föräldrarna.
o Aktivt arbete med mentorskap och stöd till obehöriga lärare samt lärare med liten erfarenhet för att säkra
kvalitén i undervisningen. Inga nya vakanser är kända inför vårterminen.
Fritidsledaren berättade:
o På kvällen onsdag 19/12 dansar åk 9 polonäs i sporthallen, med efterföljande mat-och festkväll i
matsalen. Föräldramedverkan både innan dansen samt hela kvällen fram till kl 23 nödvändigt för att
kunna genomföra detta arrangemang, information kommer till föräldrar i åk 9.
o Elevlokalen ännu stängd pga ombyggnad i badhuset, fritidsledarna är i elevcafét istället.
o Aktiviteterna under höstlovet var lyckade. Förslag på lovaktiviteter i framtiden tas gärna emot av Henrik.
o Under håltimmar erbjuds brädspel i elevcafét, biblioteket och datasalen vissa tider samt aktiviteter
utomhus (hösten har varit ganska varm).
Fältassistenterna berättade:
o Föräldrastödskursen KOMET pågår nu, en ny omgång börjar i januari. Syfte att stärka relationen till sin
tonåring (12-18 år) genom att utveckla verktyg som leder till mindre konflikter hemma.
o Under 2019 kommer ett projektarbete kring självkänsla, kroppshets, normer, attityder och sexuell hälsa
genomföras. Medverkar gör regionens folkhälsostrateg i Tibro, ungdomsmottagningen, kultur och fritid
samt ungdomspastor. Föreläsningar och diskussioner för såväl ungdomar och föräldrar kommer erbjudas.
o Det varma höstvädret gör att fler ungdomar rör sig utomhus. Många rykten om hemmafester florerar,
ibland stämmer det och ibland inte. Vid kännedom om fester man som förälder känner oro för kan man
maila till jenny.hogberg@tibro.se och caroline.lidberg@tibro.se, om de är i tjänst läser de av sina mail.
o Hög polisnärvaro i Tibro under september pga oro kring droger och kriminalitet, det har haft lugnande
inverkan. Tibro är ett prioriterat område, fältassistenterna har ett gott samarbete med polisen.
Övrigt från föräldrar:
o Föreläsningar för tonårsföräldrar efterlyses. (Bra med projektarbetet fältassistenterna presenterade)
o Projekt med socialpedagog avslutas i februari. Tyvärr tveksamt om det blir någon fortsättning.
o Inget beslut om deltagande i Möjligheternas värld (=mässa om teknikutbildningar för åk 8) under våren.
o Provschemat på hemsidan är borttaget pga svårigheter att hålla det uppdaterat. Tydlighet om hur
provdatum kommuniceras ut efterlyses.
o Önskemål om att byta klass möter stort motstånd från skolan. Hur är rutinen när sådana önskemål
framförs?
o Malin tar tillbaka frågan om deltagande i matematiktävlingen Pythagoras Quest från förra mötet till
lärarna i matematik.
Nya möten under vårterminen, datum ej bestämt ännu.

// Cathrine Ansgar

