
Protokoll för möte för år 7 

Närvarande: Ingvald, Karin, Alexander, Anna, Erik, Annika, Lena, Agnetha, Yngve och Maria.  

Personalen inleder mötet med att presentera sig. Ingvald fortsätter med att prata om 

framtiden där Karin kommer ta över som rektor. Ingvald betonar vikten av välmående för 

våra elever, alla måste må bra för att få rätt förutsättningar. Undervisande pedagoger har 

uppmärksammat att det råder en tråkig stämning bland eleverna i klassen. Det är svårt att 

upptäcka konflikter i klassen vilket gör att man genom information blir mer uppmärksam. 

Ingvald fortsätter betona skolans uppdrag och vikten av samverkan med vårdnadshavare.  

Vi har upptäckt att det finns konflikter i klassen och det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt 

att förbättra stämningen i klassrummet. Klasslärarna har redan påbörjat ett arbete på 

gruppnivå med hjälp av ARA (attityd, respekt och ansvar). Syftet är att fortsätta arbeta med 

detta på finlirstiden och ibland även på andra lektioner. 

Ingvald betonar konsekvensen av vad som sker när en elev stör. Undervisande lärare 

informerar Ingvald och skickar ner eleven till hans expedition.  

Annika lyfter vikten av att vårdnadshavare påminner om vikten av ARA i hemmet. Det är 

allas ansvar att få det här att fungera. Karin betonar vikten av ett vårdat språk som tydliggörs 

i våra ordningsregler. Det är viktigt att vårdnadshavare påminner om det här i hemmet.  

Det har hänt en del klassen sedan mellanstadiet, kraven har ökat och det blir en omställning 

att börja högstadiet. På vår skola har vi en tydlig riktlinje där alla ska må bra och trivas.  

Skolan ska arbeta på gruppnivå, vårdnadshavaren bär ansvar för den enskilda individen -

viktigt att all personal informerar vårdnadshavare när något händer. Personalen har ett 

gemensamt förhållningssätt, eleverna ska alltid vända sig till en lärare när något händer och 

man försöker lösa problemet omgående. Klassen har en hel del håltimmar där problem ofta 

uppstår. Lena finns tillgänglig och även Ingvald för att skapa möjlighet till spel etc.  

Det är viktigt att vi har en samsyn på allas lika värde, vi har ett gemensamt ansvar för att det 

ska bli bättre.  

Vid pennan, 

Maria 

 


