Mötesprotokoll
Angående:

Föräldraföreningen "Vi På Furutå"

Mötesdatum:
12-11-07

Närvarande
VPF-ombud: Annelie Sunnegårdh 4B, Sven Kastens 3A & 5A, Camilla Svensson 5B, , Kristina Hedenfalk
3B, , Carola Johansson 2A & 3A, Stefan Karlsson 4A, Simon Winter 4B & 1B, Maria
Gunnarsson 4B & 1B, Susanne Hagberg FA
Styrelse:

Torbjörn Krüger FA, Eddie Frej 5B, Conny Wassbjer 2A & 6. , Viktora Friden 6,

Personalrepresentanter: Stefan Gustavsson, Kristin Sjögren,

§ 62/11-12 Mötets öppnande
§ 63/11-12 Val av ordförande för mötet
Eddie Frej
§ 64/11-12 Fastställande av dagordning
§ 65/11-12 Val av sekreterare samt två justerare
Torbjörn Krüger, sekreterare
Susanne Hagberg, justerare
Kristina Hedenalk, justerare
§ 66/11-12 Uppföljning av tidigare samrådsmöte
Inget togs upp, protokollet hittades ej.
§ 67/11-12 Likabehandlingsplanen, Språket, Förväntansdokument
Likabehandlingsplanen: Rektorn drog likabehandlingsplanen och att man i den kan
fokusera på olika saker, just nu har den fokus men man kan bli bättre. Då problem
uppstår kan man använda olika metoder och där trappstegsmodellen är en och

rektorn sa att behoven får styra och det instämde vi alla i men man måste agera , vi
upplever det som att man ”missar” att både informera oss föräldrar men även att
”våga” ta tag i problemen direkt. Det är varje lärares ansvar att ta tag i det och här
kan man kanske prata mera så just alla lärare blir mera lika både gällande
information och hur man tar tag i problem. Informera oss i veckobrev mm. så man
kan lyssna av sina egna barn när de kommer hem då barnen själva har en aktuell
händelse färskt i minnet. Riskanalys är gjord på skolgården med elever som ombud
och man har inte hittat några utsatta ställen dör mobbning mm sker, det sker mera i
matkö, omklädningsrum.
Språket: Idag används det ord som är väldigt kränkande och hur jobbar man med det
på skolan, Skolan informerade att man har både lärare & rast faddrar men att man
inte kan vara överallt, de tar tag i det de ser/hör direkt, men mycket av det dåliga
språket kommer från facebook, större syskon, större skolbarn så här gälles allas
ansvar. Vi föräldrar sa att vi vill veta i veckobrev mm om vad som hänt så vi kan
hjälpa till, informera mera.

Förväntansdokumentet: Används men ska ses över av skolan då vi tog upp att även
föräldrar har ett ansvar att hemma prata om skolan och vad som händer/sker.

§ 68/11-12 Samråd med rektorn

§ 69/11-12 Vi på Furutå - föreningsfrågor
Ekonomi 12500 på kontot
47 medlemsfamiljer har bet till skrivande stund.

§ 70/11-12 Övriga frågor

Inbokade Samrådsmöten:
Furutåskolan, ?, klockan 18:30.
Kallelse kommer i vanlig ordning.
Mailadress: vipafuruta@gmail.com
§ 70/11-12 Mötet avslutas

Torbjörn Krüger
Sekreterare

Kristina Hedenfalk

Susanne Hagberg

Justerare

Justerare

