Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2019-09-17
Plats:
Nyboskolans personalrum
Närvarande: Malin Burman och Ann-Sofie Nylin – rektorer
Helen Axelsson– fritidsledare
Caroline Lidberg – fältassistent
Helena Lövgren – vikarierande fältassistent när Caroline strax går på föräldraledighet
12 st föräldrar

Rektorn berättade:
o Ann-Sofie som är ny biträdande rektor presenterade sig.
o Lördag 21/9 firas Nyboskolan 70 år med öppet hus kl 8.30-12.30.
o Meritvärdet (betygsvärde eleverna söker till gymnasiet med) har höjts stegvis från 188p juni 2014 till 221p
juni 2019. Nu ligger Nyboskolan i nivå med rikets genomsnitt. Målmedvetet arbete ligger bakom ökningen
o Antalet elever är ca 540 st, med 23 klasser. Lokalerna utnyttjas maximalt och skoldagarna är fullmatade
schemamässigt. Timtid i matematik och idrott har dessutom utökats.
o Några lärartjänster har obehörig personal som anställs terminsvis. Obehöriga lärare och nyanställda lärare
stöttas genom mentorprogram. Inför vårterminen är tjänster inom ma/no och sv/en utannonserade.
o Läxhjälp startar nästa vecka. Måndagar-so/en, onsdagar-sv och torsdagar-ma/no.
o Positiv start på terminen. Bråkigt i viss mån, inte stora grupperingar utan på individnivå.
o Flödet i matsalen fungerar enligt måltidspersonalen bra (dock i viss mån dåligt uppförande vid borden).
Eleverna får inte använda sina mobiltelefoner i matsalen, detta har gjort att eleverna inte blir sittande
kvar vid borden med sina mobiler utan äter i lugn och ro och sedan lämnar matsalen och ger plats till nya
elever.
Fritidsledaren berättade:
o Dojan har en ny skrivelse om uppförande på Dojan, för att vara tydliga och öka kontakt med besökarnas
vårdnadshavare.
o Läxläsning på Dojan på måndagar och onsdagar kl 15-16, inklusive mellanmål.
o Dojan och musikskolan samarbetar i flera olika projekt.
o Lördag 21/9 gratisresa till Göteborg för att se fotboll mellan IFK Göteborg-Sirius. Anmälan till fritidsledare.
o Sommarens lovaktiviteter hade bra deltagande och summeras positivt.
o Vill arbeta uppsökande där ungdomarna finns, inte bara på Dojan och i elevlokalen.
Fältassistenterna berättade:
o Föräldrastödskursen KOMET, anmäl er gärna. Syftet är att stärka relationen och minska konflikterna med
sin tonåring.
o Nattvandring sker vissa helger, enligt ett terminsschema. Fler nattvandrare önskas bland oss föräldrar!
o Är Tibro otryggt? Enligt polisen är det inte oroligare än tidigare om man tittar på polisanmälningar.
Skrivningar på sociala medier ger en annan bild av Tibro.
o Vill gärna har information om var fester och annat planeras för ungdomar. Kontakt via ”Fältarna Tibro” på
Facebook eller //tibro.se/Kultur-fritid-och-idrott/Ung-i-Tibro/Faltassistenter/. Önskar arbeta
förebyggande och veta vad som är på gång.
o Något lugnare i Actionparken. Många som är där åker skateboard, hänger inte bara där.
Övrigt från föräldrar:
o Enhetlig och strukturerad information om t.ex friluftsdagar och öppet hus 70 år efterlyses.
o Information kring läxor och prov efterfrågas.
o Varning för appen Tellonym som medför oschysta kommentarer, förtal och mobbning. Var vaksamma!
Nästa möte torsdag 28 november, kl 18:30-20:00.

// Cathrine Ansgar

