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28.3.2018
STORÄNGENS SKOLA
Direktionens möte

Tid

Onsdag 21.3.2018 kl. 18.00 – 21:05

Plats

Esboviksvägen 10

Ledamot
*Petri Ånäs, ordförande
*Maria Sandstrom, vice ordförande
*Kim Lindberg
Karin von Smitten-Stubb
*Teija Vesterbacka

Personlig ersättare
Markus Stenholm
Marlene Günsberg
Ronny Viljanen
*Anne Ahlefelt
Ann-Charlotte Ruisma

Representanter för personalen
*Henrik Litonius
*Carina Söderlund

Markus Malmén
Annika Kamppinen

Elevrepresentanter
*Otto Rajala
*Niclas Ravantti

Richard Borgström
Elliot Wallin

Närvarande

=*

§ 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag:
Ordföranden konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut
Ordföranden konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.
Redogörelse:
Direktionen har sammankallats med en möteskallelse 9.3.2018. Kallelsen är
undertecknad av direktionens ordförande och har sänts till direktionens ledamöter och
andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan har sänts till direktionen, även
ersättarna för kännedom, den 16.3.2018.
§ 2 Val av justerare
Beslutsförslag:
Kim Lindberg utses att justera protokollet.
Beslut
Kim Lindberg utsågs till protokolljusterare.

2 (8)

§ 3 Godkännande av föredragningslistan
Beslutförslag
Direktionen godkänner föredragningslistan.
Beslut
Direktionen godkände föredragningslistan.
§ 4 Förverkligandet av föregående mötes beslut
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Föredragande tar elevkioskplanen vidare i samarbete med elevkårens styrelse.
Trafiken invid skolan borde granskas och planeras av någon sakkunnig. Problemen från
tidigare kvarstår. Eventuellt kunde Räddningsverket ha synpunkter på trafiklösningarna.
Första skolveckan kunde övervakningen vara intensivare på morgnarna t.ex. med hjälp
av skolans medfostrare, föräldrar eller äldre elever. Föredragande arbetar vidare med
frågan.
Redogörelse
Under mötet överses sådana ärenden i förra mötets protokoll, som har krävt särskilt
verkställande. Redogörelsen antecknas för kännedom.
• Skolan planerar att liksom tidigare arbeta den lördag Stafettkarnevalen ordnas i
Åbo. Detta skulle innebära att skolan arbetar lördagen den 19.5 och i stället
håller ledigt den 30.4. Rektor anhåller om tillstånd för detta av direktör Barbro
Högström. (§10)
✓ Barbro Högström har godkänt anhållan om avvikande arbetstider
(beslut 6.11.2017).
• Eleverna önskar en kaffeautomat till Esboviksvägen. Rektor utreder
möjligheterna. (§12)
✓ Skolans hälsovårdare Teresia Nordell avråder från kaffeautomat då
risker med ungdomars koffeinbruk inte är tillräckligt utrett. En
kompromiss, som också skulle innebära delaktighet, är att starta upp
kioskverksamhet inom elevkåren. Utrymme för detta finns. Även om
kaffe serverades i kiosken skulle mängden vara lättare att följa upp.
• Rektor skriver ett meddelande hem i samråd med föräldraföreningen och
direktionen, som sedan skickas till vårdnadshavarna via Wilma. Direktionen
önskar att föräldrar och lärare som kör bil till skolan är noga med att följa
trafikreglerna. Direktionen önskar också att alla vuxna kunde föregå med gott
exempel också vad gäller övergångsställen, hur man gående rör sig på en
parkeringsplats m.m. De elever som kör moped/skoter ska uppmanas att följa
trafikreglerna. Rektor meddelar dem separat. Rektor hör sig också för om
möjlighet till flera ”hastighetssmilisar” som signalerar vid ev. överfart. (§13)
✓ Meddelanden har via Wilma skickats till alla vårdnadshavare och de
elever ärendet berörde, samt till hela personalen.
”Hastighetssmilisarna” har inte utretts färdigt, men rektor har skickat
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in en responsblankett om uppföljningen av hastigheten på
Esboviksvägen.
§ 5 Frånvarostatistik för skolans elever
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Arbetet enligt skolans nya förebyggande plan ger resultat. Klasslärarna och
klassföreståndarna, liksom även rektor och biträdande rektor, har en bättre uppföljning
än tidigare och möjlighet att reagera på elevers behov av stöd. Frånvaron följs igen upp
av direktionen vid läsårets slut.
Redogörelse
Direktionen önskade vid mötet den 26.9.2017 följa upp elevernas frånvaro med tanke på
den handlingsplan mot skolfrånvaro som gjorts upp. Elevernas frånvaro har följts upp av
klasslärarna och klassföreståndarna månatligen hela läsåret. Rektor/biträdande rektor
har sedan informerats.
Till detta möte fick föredragande i uppdrag att sammanställa frånvarostatistik i huvuddrag
för skolan. Redogörelsen ges vid mötet.
§ 6 Skolans budgetsamtal
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Redogörelse
Rektor och biträdande rektor har varit på s.k. budgetsamtal på Svebi och diskuterat
budgeten för 2018. Nämnden svenska rum har beslutat att medel ska öronmärkas för
läromedel i enlighet med den nya läroplanens innehåll. Skolan har inkommit med en
anhållan om tilläggsbudget som rektor presenterar vid direktionsmötet.
§ 7 Tillvalsämnena för åk 8 och 9
Beslutsförslag
Ramarna för de valfria ämnena antecknas för kännedom och läroplanerna för de
ämnesspecifika läroplanerna behandlas vid följande möte.
Beslut
Ramarna för de valfria ämnena antecknades för kännedom och läroplanerna för de
ämnesspecifika läroplanerna behandlas vid följande möte.
Redogörelse
Detta läsårs sjuor är de första som väljer tillval för åk 8 och 9 i enlighet med den nya
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läroplanen. Ramarna för tillvalen är dels nationella, dels en lokal överenskommelse.
Antalet timmar för de valfria ämnena har minskat från sammanlagt 13 till 11 på åk 8 och
9. Valfria timmar har däremot placerats in tidigare, på åk 3-6 (valfria konst- och
färdighetsämnen), samt på åk 4-6 (ämnesövergripande spår). Av de valfria timmarna på
åk 8-9 ska minst 5 vara konst- och färdighetsämnen.
I samarbete med Lagstad och Mattliden har beslutats om hur timmarna fördelas så att
skolorna följer samma basstruktur. Ämneslärarna i skolorna har träffats i oktober 2017
och tillsammans planerat hur tillvalen kunde utformas. Eleverna på åk 7 i Storängen har
redan gjort ett val inför åk 8 i enlighet med denna gemensamma planering.
Tillval 1 (2 vt på åk 8 och 2 på åk 9):
B2-språk (tyska, franska, spanska eller engelska) eller ”Jag och min omvärld”
Tillval 2 (2 vt på åk 8):
En mångvetenskaplig helhet (design, socialt ansvar och företagsamhet, naturvetenskap,
samt media och kommunikation)
Tillval 3 (valfritt konst- och färdighetsämne, 2 vt på åk 8 och 1 vt på åk 9):
Musik, bildkonst, teknisk slöjd, textilslöjd, huslig ekonomi och gymnastik
Tillval 4 (valfritt konst- och färdighetsämne, 2 vt på åk 9):
Musik, bildkonst, teknisk slöjd, textilslöjd, huslig ekonomi och gymnastik
Beskrivningarna för ämnena är gjorda, men alla läroplanstexter är inte färdigt
sammanställda.
§ 8 Utlåtande om servicenätet för de svenska Esboskolorna
Beslutsförslag
Direktionens utlåtande skrivs under mötet och skickas in av föredragande.
Beslut
Direktionen förutsätter att trafikförbindelserna för eleverna fungerar även efter beslutet.
Skolvägen som en del av barnens vardagsmotion ska beaktas. Nya, kreativa lösningar
borde också sökas, t.ex. samarbete med ev. nya finska skolor som byggs för att
garantera ett levande svenskspråkigt Esbo.
I övrigt väljer direktionen för Storängens skola att inte uttala sig närmare i ärendet.
Redogörelse
För den fortsatta behandlingen av servicenätet ber svenska bildningstjänster skolornas
direktioner om utlåtande gällande det nya förslaget om de svenskspråkiga Esboskolornas
servicenät. (Material bilaga 1, 2 och 3)
Förslaget är att Bemböle skola läggs ned och att Smedsby skola i framtiden har
förskoleundervisning samt klasserna 1–4. Förändringarna träder i kraft tidigast hösten
2019. Det nya förslaget baserar sig på flera aspekter: att garantera pedagogiskt
ändamålsenliga utrymmen, effektivare lokalanvändning samt elevprognoser. I förslaget
har också beaktats att de två nya skolhusen, Kungsgårdsskolan och Monikko i Alberga,
ökar på antalet svenskspråkiga elevplatser.
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Nämnden Svenska rum får ta del av enkätresultat och direktionsutlåtandena på sitt möte
22.3. Förslaget kommer att behandlas på nämndens möte 19.4.2018. Vi ber att
direktionen i sitt utlåtande tar ställning till det nya förslaget och framför synpunkter som
direktionen vill uppmärksamma.
Utlåtandena ska skickas senast 19.3.2018 per e-post till mia.westerlund(at)esbo.fi.
Direktionen för Storängen får lämna in sitt utlåtande efter sitt möte enligt
överenskommelse med Svebi/Mia Westerlund.
§ 9 Nya elever inför läsåret 2018-19
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Redogörelse
Föredragande redogör för antalet blivande elever på åk 1, åk 7, samt URHEA-elever:
Besluten gällande antagning till sekundärskola tas inom mars, så de siffror skolan har är
inte slutgiltiga. I det s.k. väntrummet i Primus har skolan 62 elever till åk 1 och 92 elever
till åk 7. Rektor har intervjuat 17 elever som önskar antas till URHEA-programmet.
§ 10 Undersökningen hälsa i skolan
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Redogörelse
Föredragande redogör i huvuddrag för resultatet för undersökningen våren 2017.
Elevvårdsgrupperna på vardera adressen har gått igenom resultaten och valt ut följande
utvecklingsområden för att stöda elevernas mående och trivsel:
Åk 4-5:
• få flickor anser att de fått vara med och påverka skolan
• få flickor vågar säga sin åsikt i klassen - trygghet
• en del elever upplever att lärarna inte bryr sig om dem
• arbetsron i klasserna kunde bli bättre
Elevvårdsgruppen diskuterade hur eleverna kunde bli mer delaktiga i skolan. Yvonne
Silvander har berättat om studiebesök i Karhusuon koulu där man satsat mycket på att få
eleverna mera delaktiga i vardagen. Vi kunde ev. ta fasta på idéer som de utvecklat.
Åk 8-9:
Frågor att arbeta med: Hur kan skolan arbeta för en trygg skoldag? Kan skolan satsa på
ett mer systematiskt mobbningsförebyggande arbete? Hur kan man öka elevernas
delaktighet i skolvardagen?

6 (8)

•
•

skolan borde satsa mera på trivseln i skolan
mera ordnade rastaktiviteter/öppna klassrum under rasterna för att minska på
trängseln i korridorerna.

En fråga att utreda är möjligheten att oftare använda Segelklobben och biblioteket för
vistelse under rasterna. Övervakningen måste ses över. Om elevkiosken tas i bruk igen
kan samma övervakare följa med på båda ställena.
§ 11 Elevrepresentanternas ärenden
•

•
•

•

•

Ska skolan ha vänelever både på åk 8 och 9? Hittills har det varit ett
hedersuppdrag för niorna som är äldst i skolan. Direktionen föreslog att man
kanske kunde se åttorna som lärlingar inför åk 9 och niorna som deras mentorer,
vilket elevrepresentanterna tyckte var en god kompromiss.
Eleverna skulle behöva sova mera och ha en bättre sömnrytm.
Elevrepresentanterna önskade att skolan kunde ta upp detta i högre grad, t.ex.
med hjälp av skolhälsovårdaren.
Vissa lektioner kan vara tråkiga och enformiga. Elevrepresentanterna ville lyfta
ett gott exempel, nämligen läraren i samhällslära Kasper Sandelin. De berättade
att han är skicklig på att undervisa samhällslära genom vilka exempel och
diskussionsämnen som helst. Man märker som elev inte ens alltid att man lär sig
samhällslära samtidigt.
Motionscyklarna söndras av elever som skruvar på dem. Diskussion fördes om
problemet med elever som söndrar och förstör saker som skaffas till skolan. Det
gäller också t.ex. rastleksaker som går sönder eller försvinner på
Rektorsgränden. Viktigt är att fortsättningsvis arbeta för trivsel och
sammanhållning så att gemensamma saker respekteras.
3D-printern har varit en god investering. Eleverna använder den gärna och lär sig
med stöd av IT. Skolan kunde kanske ha en på vardera adressen.

§ 12 Anmälningsärenden
Beslut
Antecknades för kännedom.
Redogörelse
Föredragande redogör för aktuellt i skolan. Följande punkter togs upp:
• Inkommande vecka har åk 7-9 flexvecka. Skolan har diskuterat behovet av att
oftare arbeta med blandade grupper på alla årskurser, antingen inom årskursen
eller över årskursgränserna. Läroplanen betonar verksamhet som stöder
elevernas sociala färdigheter, t.ex. samarbetsförmåga.
• Bemötande är ett viktigt område som allt oftare dyker upp i skolans vardag.
Naturligtvis gäller det mellan elever och mellan elever och personal, men också
mellan vuxna sinsemellan. Det är också en arbetarskydds- och säkerhetsfråga
för personalen.
• Rekrytering pågår. Skolan har flera tjänster lediganslagna denna vår.
• Det finns just nu ett behov av att göra om klasserna på en årskurs på åk 1-6.
Föredragande gav direktionen bakgrunden till ärendet och direktionen stödde
skolans beslut.
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§ 13 Övriga ärenden
Den 3.4 kl. 17-19 ordnas en workshop kring uppgörandet av elevprognoser. Sakkunniga
presenterar hur Esbo stads officiella befolkningsprognoser görs upp. Därefter finns en
möjlighet att diskutera hur man kan beakta olika faktorer vid uppgörandet av
elevprognoser. Workshopen är avsedd för ordförandena för skolornas direktioner och
nämnden Svenska rum. Kim Lindberg deltar i workshopen.

§ 14 Nästa möte
Beslutsförslag
Direktionen beslutar om tidpunkten och -platsen för nästa möte i maj/juni. Vid behov
sammankallas direktionen tidigare.
Beslut
Direktionen sammankallas till möte i slutet på maj eller i början av juni.Ordförande och
rektor kommer överens om tidtabellen. Vid behov sammankallas direktionen tidigare,
t.ex. om nämnden inkommer med en begäran om utlåtande.
Redogörelse
Direktionen brukar träffas för möte åtminstone tre gånger per läsår. Ifall behov av
utlåtanden eller andra ärenden som kräver ett möte dyker upp, sammankallas direktionen
utöver detta. Eftersom servicenätet och skolornas upptagningsområden är ärenden på
nämndens agenda, är det troligt att så kommer att ske.
Följande möte kan ordnas om nämnden begär nya utlåtanden, eller i maj/juni i samband
med att läsåret avslutas.

BESVÄRSFÖRBUD
Beslut:

§ 1-14

Enligt 136 § kommunallagen får ändring inte sökas i besluten ovan, eftersom de endast
gäller beredning eller verkställighet.
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Underskrifter

_______________________________
Petri Ånäs, ordförande

______________________________
Ellinor Hellman, föredragande och sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:

22.3.2018

_______________________________
Kim Lindberg

Protokollet framlagt
Detta protokoll har offentliggjorts i det allmänna datanätet 28.3.2018.

