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Anette Blomqvist, rektor
Karin Wahlén, biträdande rektor
Uppföljning utvecklingssamtal
Under utvecklingssamtalen framkommer det inte speciellt mycket information om
var eleven befinner sig kunskapsmässigt inom respektive ämne. För de elever
som vill utvecklas ytterligare ger inte utvecklingssamtalen den informationen.
Eleverna får ofta information under lektionerna vad de behöver utveckla men
detta önskar även vårdnadshavarna få ta del av. Det som önskas är en formativ
bedömning. Det är ojämnt hur mycket information som finns under respektive
ämne i Unikum. Bedömningsmatriser efterfrågas. Önskemål finns att matriser
används vid utvecklingssamtal, så att diskussion kring dessa kan föras och utgå
från när det gäller vad eleven behöver utveckla.
Unikum
En lägsta nivå är framtagen centralt och detta implementeras under läsåret
17/18. Under höstterminen kommer vi bl. a. att arbeta med matriser och
planeringar. Vårdnadshavarna efterfrågar planeringar, matriser och formativa
bedömningar. Önskemål att åk 9 prioriteras hos lärarna när vi påbörjar arbetet i
Unikum.
Ordningsregler
Ordningsreglerna visas och vi pratar om vad dessa innebär. Hur gör vi på skolan
när vi hanterar kvarglömda mobiler? Grundtanken är att pedagogen inte släpper
iväg eleverna innan samtliga har tagit sin mobil. Överlag anses det att reglerna
är relevanta. Frågan ställdes om det finns några konsekvenser.
Matsalen
Ca 700 elever ska äta mellan klockan 10.30 och 13.00. Åtgärder som ses över
och vidtas är att två till vattenbad i respektive serveringslinje tillkommer, större
kantiner till salladsbuffén och att lunchtiderna ses över i matsalen.
”Skottlandsmodellen”
”Getting it right for every child” – samarbeta mellan skola, landsting och
socialtjänst. En plan för barnen. Alla ska prata samma språk. Detta ska ge
bättre möjligheter och stödja välmående för barn och ungdomar. Arbeta
tillsammans med tjänster och organisationer. Hälsinggårdskolan är pilotskola i
detta projekt och har tilldelats en extra administrativ tjänst för det inte ska
påverka verksamheten.

Ungdomsstödjare har tillsatts via brottsförebyggande rådet och de ska komma
och besöka skolan. Önskemål om att det läggs ut på skolans hemsida när det
finns behov av föräldrar på stan. Här är en länk till mer information om
Nattvandrarna. https://www.falun.se/stod--omsorg/vill-du-hjalpa/nattvandring-ochvandkorset.html
Övriga frågor
Starten för årets åk 7 upplevs som bra. Eleverna tycker att det är spännande och
vårdnadshavarna är överlag nöjda.
Rutiner kring maten vid brytdagarna diskuterades.
Sms-tjänsten i Skola24 togs upp bl.a. att vårdnadshavarna får sms trots att
eleven är sjukanmäld, men detta är bra om eleven sjukanmäler sig själv.
Önskemål om bättre och fler cykelställ.
Önskemål om att ämnesövergripande arbete ska ske.
Frågan om vad skolsamrådets syfte är ställdes. Vilka frågar ska diskuteras?

