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Närvarande:

Protokoll

Personal: Emma Nilsson, Stefan Gustavsson, Anette Sjöberg, Malin Svensson,
Samrådsgruppen: Åsa Göransson, Torbjörn Krüger, Denny Carlsson, Douglas Rydström.
Klassrepresentanter enl bifogad lista.
Plats: Torparskolan, 2016-10-03, kl.18:30 i personalrummet.

§1 Mötet öppnas.
Torbjörn öppnade mötet och presenterade föräldraföreningen.
§2 Val av ordförande för mötet.
Sittande (Torbjörn) valdes.
§3 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§4 Val av sekreterare och justerare.
Douglas valdes till sekreterare och justerare.
§5 Uppföljning av tidigare möte.
Ordföranden hänvisar till hemsidan, pga lång tid sen förra mötet.
§6. Inkomna frågor.
Inga inkomna frågor till samrådsgruppen.
§7 Samråd med rektorerna.
Torparskolan; Emma:
Åk 3 & 4 har flyttat ner i paviljongerna, och alla möbler är äntligen på plats.
Skolan har växt kraftigt den senaste tiden.
Nya barackerna är på plats, och de kommande byggplanerna förbereder för en fortsatt stor
expansion. Några nya detaljer om utbyggnaden finns inte, vad vi vet väntar man svar från
kringboende.
Furutåskolan; Stefan:
Nu i veckan startas en förberedelseklass, för nyanlända, åk2-6.
Eleverna kartläggs och förbereds för att slussas in i klasserna på sikt.

En central satsning i denna regionen riktas till mellanstadiet, med tre extra fritidsledare.
Dessa skall fånga upp och organisera eftermiddagar och kvällsaktiviteter, för alla barn i
området.
De tre skall gå runt och presentera sig och programmet under höstterminen. De har
fortfarande ej besökt torpa, Stefan lovade ta upp det, och se till att det blir av.
§8 Övriga frågor

- Kommunikation, hur når vi ut till föräldrarna? Mail föredras av församlingen.
- Skolgårdens utformning: Vi har i flera led försökt få tag i Vöfab's ansvarige Larry. Emma
undersöker vidare hur vi kan få kommunikationen förbättras.

- Byggplaner på Torpa: Nu väntar vi på att bygglovet skall godkännas av grannar, innan man
börjar gräva.

- Status på skolorna? Hur upplevs klimatet? Emma: Överlag bra, mycket nytt med en ny 4:a

-

och 170 elever. Stefan: Vi mår väl, men det märks på en stor skola (270 elever). Det är
tuffare i högre klasser, men vi har en en extra resurs som elevstödjare. Det ger oss
möjlighet att hjälpa till och lösa konflikter, och hålla ett bra samtalsklimat med föräldrar och
elever. Tålamod är receptet, och långsiktigt arbete. Trivselenkäter och elevråd bevakar
elevernas intressen. Hur känner skolledningen för att "komma ikapp" elevantalet? Emma har
lyft frågan uppåt...
Stefan lovade att ta fram en tillväxtprognos för området, att redovisa på nästa möte.
Personalens närvaro i utemiljön diskuterades, och hur detta kan förbättras. Föräldrar
upplever att det ibland saknas personal ute på morgonen, främst på Torpa.
Fredagsbion diskuterades, med fokus på hur hämtning och ansvar fördelas vid aktivitetens
start och slut. Eftersom denna aktivitet är utanför skoltid, ansvarar föräldrarna.
Skolavslutning: Reservplaner för dåligt väder behövs; Tält och/eller utrustning för att
hantera dåligt väder. Nästa avslutning 15 Juni, 2017.
Samverkansgruppens delning: Styrelsen skickade runt en namnlista för intresserade
medlemmar. I de fall vi blir tillräckligt många, kan vi dela innan nästa möte.

§9 Fastställande av mötesdatum för läsåret.
Samrådsgruppen återkommer med datum.
§10 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Douglas Rydström

