Minnesanteckningar
Föräldramöte Aspero Idrottsgymnasium 30 september 2016 17:30-19:30
17:30-18:15
Efter gemensamt mingel i matsalen med kaffe och frukt samlades föräldrar och personal i
E-salarna för information från rektor Magnus Isaksson:
Rektor Magnus Isaksson presenterade sig och hälsade alla välkomna och tackade för den
goda uppslutningen. Skolans personal presenterade sig i tur och ordning:
Anders Brogren, historia, samhällskunskap och mentor för 1A
Martina Hansson, svenska och idrottsteori, gym- fitnesskoordinator, mentor 1B
Ervin Ribic, matematik
Marcus Holm, idrottskoordinator
Thomas Ordrup, fotbollstränare, gyminstruktör och mentor för 2D
Fredrik Håkansson, bordtennistränare
Andreas Carlsson, matematik, ekonomiämnen
Fredrik Wetterstrand, golftränare
Ulla Brander, skolsköterska
Frida Möller , kurator, ej närvarande
Emelie Ellertsson, administratör
Malin Falk, svenska, engelska och mentor för 1C
Thomas Krecl, historia, tyska och mentor 2C
Maria Vighult Klippel, naturkunskap, extralärare i matematik, mentor i 3B
Veronica Zacheja, speciallärare, mentor i 2B
Elin Strömberg Hutton, lärare i beteendevetenskapliga ämnen
Markus Artursson, handbollstränare, gym och mentor 2A
Caroline Uggla, engelska
Glenn Valsted, måltidsvärd, vaktmästare, tar emot sjukanmälan
Jenny Johannesson, psykologi, svenska och mentor 3A, ej närvarande
Matilda Karlsson, svenska, filosofi, religion, gymnasiearbete, fadderkoordinator,
Jens Berggard, tränare ishockey, ej närvarande
Karin Rylander, franska
Jimmy Karlsson, fotbollstränare, gymnasiearbete, idrottsteori åk 3, skadeansvarig och
mentor för 3C
Xiomara Pastora, spanska
Oscar Drotz, datoransvarig, ej närvarande
Jens Bergsgaard, ishockey, ej närvarande
Linda Kennertsson, SYV, ej närvarande
Frida Möller, kurator, ej närvarande
Skolsköterska Ulla Brander uppmanade föräldrarna att kontakta henne kring allergier,
mediciner eller andra hälsorelaterade frågor.
Rektor Magnus presenterade kvällens program och påminde om skolans larm:
17:30-18:15 Allmän information av rektor
18:15-19:00 Mentorsinformation med respektive mentor
19:00-19:30 Allmän frågestund i matsalen med all personal på plats

Marcus Holm berättade om årets uppstart med våra nya ettor. Eleverna i åk 1 tillbringade
måndagen (15 augusti) ensamma på skolan med mycket praktisk information. På tisdagen
låg fokus på teambuildning i mentorsgrupperna uppe på Gipen, Galgberget. Övningarna
var kluriga och syftade till att locka fram skratt och svetsa samman mentorsgrupperna.
Faddrarna från åk 2 och 3 medverkade under denna dag.
På onsdagen startade eleverna lektioner enligt schemat. Marcus Holm summerade sina
intryck efter en frågerunda hos personalen kring hur de upplevt uppstarten med de nya
ettorna och det var idel superlativ om skolans nya ettor. På Aspero arbetar vi kontinuerligt
med schemavbrytande mentorsdagar för att bygga trygghet i grupperna med olika
aktiviteter.
Elevens schema
På Aspero är vårt läsår uppdelat i fyra perioder beroende på skiften mellan ute- respektive
inneträning. Skoldagen pågår mellan 08:00-16:30, även om inte alla elever är
schemalagda så varje dag. Aspero försöker också tillmötesgå särskilda ledigheter för
träning och tävling.
Varje lektion inleds med en närvarokontroll. 1 januari 2012 införde CSN nya regler kring
elevers frånvaro. Vid för hög frånvaro är skolan skyldiga att skicka en rapport till CSN som
beslutar kring indragning av studiemedel.
Sjukanmälan
För omyndiga elever gäller att föräldrarna ska sjukanmäla eleven dagligen innan 08:30 på
035-136900 eller via mail till glenn.valsted@asperofriskolor.se
Om eleven behöver gå hem under dagen p g a sjukdom ska eleven söka upp sin mentor i
första hand eller rektor Magnus Isaksson, idrottskoordinater Marcus Holm eller
vaktmästare Glenn Valsted. Information om elevens hemgång går till vårdnadshavare via
mail. Positivt är om man även meddelar tränaren om frånvaron drabbar skolträningen via
sms, dock räcker inte detta endast som sjukanmälan, utan även skolan ska informeras.
Medverkan för vårdnadshavare på Aspero sker på flera sätt:
Informella samtal med mentor så snart det finns behov
Utvecklingssamtal 21-23/11. Alla undervisande lärare skriver kontinuerligt kring elevens
prestationer, utvecklingsområden och utvecklingstips i elevens ”Elevdokumention” . Elev
och vårdnadshavare har alltid tillgång till denna dokumentation via elevens
fronterinloggning. Inför utvecklingssamtalet arbetar eleven fram en presentation utifrån en
given mall som presenteras och diskuteras på utvecklingssamtalet.
Utvecklingssamtalsdagarna är schemabrytande och eleverna har inga schemalagda
aktiviteter förutom sitt samtal, OM eleven inte ligger efter i sina kurser, för då kallas eleven
obligatorisk till lärarledd handledning och arbete på skolan i de kurser man behöver arbeta
med.
Kost/Sömn, på Aspero satsar vi på att uppmärksamma eleverna och föräldrar på att hitta
en sund balans mellan kost, sömn och träning. Aspero erbjuder frukost och mellanmål till
självkostnadspris. Dessutom finns chans att få en matlåda fylld efter lunchen genom att
lämna in en tom, namnad låda vid lunchen. Detta kan erbjudas i mån av det finns mat
över, vilket nästan alltid är fallet. För många elever innebär skolstarten på Aspero en ökad
träningsdos, och många elever upplever en tillbakagång i sin utveckling. Balansen mellan
kost, sömn och träning blir extra viktig, och skolan arbetar mycket med att uppmärksamma
eleverna på dessa samband, men skolan behöver föräldrarnas hjälp med detta.

Fronter
På Aspero använder vi lärplattformen och intranätet Fronter. Här finns mycket information
samlad t ex schema, kursinformation, allmän information inför happenings och
schemabrytande aktiviteter på skolan. Här finns också dokumentation kring elevernas
studier i elevdokumentationen. Denna information finns alltid tillgänglig, och inte bara inför
utvecklingssamtal, och byggs på under terminernas gång med resultat och prestationer i
kurserna.
Högskoleförberedande program
På Aspero har vi Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet. I åk 1 finns möjlighet att
byta program eftersom kurserna är samma under detta år.
I åk 1 läser eleverna 10 kurser (= 850 poäng). Betygssättning i kurserna sker till
sommaren. Varje kurs är fristående och betygsätts vid kursslut. Det är en skillnad från
grundskolan. Aspero har en studie- och yrkesvägledare som heter Linda Kennertsson och
hon nås på linda.kennertsson@asperofriskolor.se. Linda är tillgänglig på skolan, oftast på
fredagar.
Grundläggande behörighet för att söka till högskola och universitet:
2500 poäng, max 250 poäng F, minst E i svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6 Matematik 1 och
Gymnasiearbete
Skolans skyddsnät
Elevhälsa:
Skolsköterska
Kurator
Speciallärare
Skolläkare, sjukgymnast och skolpsykolog via skolans samarbetspartner Amadeuskliniken
Rektor
Idrottskoordinator
Skadeansvarig
Elevhälsoteam: Rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare träffas varje vecka där
elevärenden tas upp.
Varje vecka möts skolans lärare och tränare och där finns ”Elevvård” som en ständig
punkt, och där tas elever upp som personalen känner oro kring av någon anledning,
Besök på Amadeuskliniken är kostnadsfritt för eleven, men kliniken tar ut en avgift på 100
kr från vårdnadshavare om man uteblir från besöket hos sjukgymnast, 150 kr om man
uteblir från läkarbesök
Studiehandledning: På Aspero har alla lärare utöver sina lektioner 1-2 timmars (beroende
på tjänstegrad) studiehandledning i veckan. För de allra flesta elever är detta en frivillig
förmån att utnyttja, men för elever som har svårigheter att klara sin studier kan man under
en tidsperiod skrivas in på obligatorisk studiehandledning.
Olycksförsäkring
Alla våra elever på Aspero är olycksfallsförsäkrade genom Folksam. Det är
vårdnadshavaren som tar kontakt med försäkringsbolaget vid behov, skolan har inte
tillåtelse att anmäla olycksfall.

Profilkläder - Stadium
Asperos elever har efterfrågat träningskläder och skolan har därför ett samarbete med
Stadium. På Stadiums hemsida finns en länk där man kan beställa kläder. Aspero har
laddat 200 kr på ett presentkort för åk 1 på Stadium som kan användas till profilkläder eller
produkter från Stadiums övriga sortiment.
18:15-19:00 Samling i mentorsgruppen 1B i sal C4
Mentor Martina Hansson samlade vårdnadshavare i 1B. Föräldrarna fick presentera sig
och vilka barn de är föräldrar till.
Martina visade en bild på klassen som består av 28 elever (18 flickor och 10 pojkar) och
presenterade de idrotter som finns i klassen: Bordtennis, X gym-fitness.
Martina presenterade sig och gav ut information kring sin kontaktuppgifter. Dessa uppgifter
finns förutom mobilnummer även på skolan hemsida: www.aspero.nu
Martina informerade om sin roll som mentor
Mentor har helhetsansvar för studier, närvaro och trivsel på skolan.
Mentor är vårdnadshavare och elevers förstahandskontakt i skolan.
Mentor får bevilja ledighet (skriftlig ansökan) upp till två dagar, samt tillfälliga ledigheter.
Vid längre ledigheter ska en skriftlig ansökan godkännas av rektor. Ledighet beviljas efter
kontroll av studieresultat och närvarostatistik.
Individuella samtal kommer att genomföras under en bestämd tidpunkt som meddelas
vårdnadshavare i god tid.
Mentorstid ca 30 minuter obligatoriskt varje vecka. Mentor träffar sin grupp under en
bestämd tid varje vecka. En elev kommer att föra minnesanteckningar under dessa möten.
Martina möter sin mentorsgrupp i undervisningen, svenska och idrottsteori.
Viktiga punkter
Sen ankomst och frånvaro registreras: Skolan följer CSN:s regler kring
frånvarorapportering. Överskrider man 4 timmars otillåten frånvaro så sker en rapportering
till CSN, som beslutar kring åtgärd exempelvis indraget studiebidrag. Även andra bidrag t
ex bostadsbidrag kan påverkas av CSN:s beslut.
Det är mycket viktig att ha en aktiv kommunikation med skolan kring tandläkar-,
läkarbesök osv. för att undvika otillåten frånvaro.
Mobiltelefoner ska förvaras i elevskåpen under lektionstid.
Dator, eftersom vi använder datorer genomgående i Asperos undervisning så krävs
ansvarstagande från eleverna för att använda datorerna på ett konstruktivt sätt som
stödjer deras inlärning och ökar deras måluppfyllelse. Eleverna kan inte ladda ner vilka
program som helst på sin dator, Uppdateringar och tillåten programvara distribueras
centralt, via skolans nätverk, av skolans datortekniker Oscar Drotz.
Provschema finns på Fronter. Det är en viktig service till eleverna för de ska kunna planera
sina studier.
Miniräknare
Varje elev behöver en fungerande minräknare till kurserna i matematik.
För 80 kronor (självkostnadspris) kan eleven köpa en enkel och fungerande
funktionsräknare genom skolan. (Om eleven ska läsa Matematik 3 och ev. 4
rekommenderas en grafritande miniräknare, i kurs 4 är det nödvändigt).

Utvecklingssamtal
21-23 november erbjuds vårdnadshavare att komma på utvecklingssamtal tillsammans
med sina barn. Tiderna kommer framförallt ligga på dagtid, men i särskilda fall så kan
andra tider erbjudas. Brev med aktuell tid kommer att skickas hem. Om man inte har
möjlighet att delta under dessa dagar kan samtalet genomföras ensamt med eleven. För
omyndiga elever skickas en sammanfattning av samtalet hem till vårdnadshavare
Syftet med utvecklingssamtalet är att göra en avstämning kring elevers studiesituation och
sociala mående samt ta fram utvecklingsmål för studierna.
Resultat och prestationer dokumenteras kontinuerligt i elevdokumentationen på Fronter
och finns alltid tillgängligt för vårdnadshavare och elever. Aspero uppmuntrar
vårdnadshavare att följa sina barns studier via Fronter.
Vad läser eleverna i åk 1:
Engelska 5 - 100p
Historia 1b - 100p
Idrott och hälsa 1 - 50p (NIU och profil)
Idrott och hälsa specialisering 1 - 50p (profil)
Idrottsspecialisering 1 - 100p (NIU)
Matematik 1b - 100p
Naturkunskap 1b - 100p
Samhällskunskap 1b - 100p
Svenska 1 - 100p
Moderna språk - 100p
Psykologi 1 - 50p
Totalt 3 år 2500p
Betygsskala
Sedan införandet av GY11 sätter vi betyg enligt en ny skala: F-A och - (streck) när
underlag helt saknas för en elev.
Schema
Martina visade ett exempel på elevschema och förklarar innehållet. Martina betonade
vikten av att utnyttja håltimmar till studier, och puffade också för studiehandledningarna
som alltid är lärarbemannade.
Fronter
Vårdanshavare har två inloggningar till Fronter. Fronter nås via skolans hemsida
www.aspero.nu
Inloggning 1:
Elevens inloggning
Inloggning 2:
Användarnamn: foralder
lösenord: aspero (vid första inloggningen, man ombedes byta lösen vid detta tillfälle)
Med denna inloggning nås samtliga ämnesrum, elevinformation men inte
elevdokumentationen.
Martina visar Fronters olika funktioner.
Läsårstider
Information om läsårstider finns på skolans hemsida. På hemsidan finns även Elevguiden
med matnyttig information om skolan.

höstlov v. 44
studiedag 11 november
höstterminen slutar 21 december
vårterminen börjar 10 jan
sportlov v. 8
påsklov v. 15
vårterminen slutar 8 juni 2016
Martina visar filmsnuttar från elevernas uppstartdagar
Frågor:
Fråga från vårdnadshavare: Hur många procent plagiat får finnas? Martina svarar:
frågeställningar i uppgiften kan ju ge utslag i plagiatkontrollen, och citat. Så läraren får
göra en bedömning.

// Vid tangenterna
Maria Vighult Klippel

