Mötesprotokoll
Angående:

Föräldraföreningen "Vi På Furutå"

Mötesdatum:
12-02-07

Närvarande
VPF-ombud: Camilla Svensson 4b, Maria Gunnarsson Fb/3b, Johanna Axelsson Fb, Stefan
Karlsson 6a, Christina Ömberg 3a, Gunilla Rudenfors 6b, Fredrik Fridén 5, Sven
Kastens 2a/4a, Magnus Rutgersson 1b/4b/6a, Conny Wassbjer 5, Maria Kenstam 2b
Styrelse:
Conny Wassbjer, Maria Kenstam, Magnus Rutgersson
Personalrepresentanter:
Stefan Gustavsson, Britt Sandstedt, Kristin Sjögren, Lena Pettersson

§ 62/11-12 Mötets öppnande
§ 63/11-12 Val av ordförande för mötet
Conny Wassbjer
§ 64/11-12 Fastställande av dagordning
§ 65/11-12 Val av sekreterare samt två justerare
Maria Kenstam, sekreterare
Maria Gunnarsson, justerare
Johanna Axelsson, justerare
§ 66/11-12 Uppföljning av tidigare samrådsmöte, 20111107
Conny redogjorde för det som framkom vid det förra samrådsmötet. Stefan
förtydligade angående Sodexo att avtalet kommer att gälla även under nästa år.

§ 67/11-12 Aktiviteter i VPF
Ika Lönns föreläsning om Barn och stress är inbokad till den 21 mars. Det riktar sig
till åk 4-6 och kommer att efterföljas av föräldramöten i respektive klass. Det kommer
dock att vara öppet för föräldrar med barn i andra årskurser.
Den tidigare föreläsningen om internet med Mattias Ahrn var också uppskattad. Ska
den kanske genomföras igen, även om den är ganska dyr?
Britt tog upp att skolan kommer att ordna läsarveckor för samtliga årskurser under v
9-13 och undrar om det finns möjlighet att få ett ekonomiskt bidrag från föreningen.
Detta skulle gå till en trevlig avslutning på läsarveckorna. Samrådsmötet tyckte att
det är en god idé att stötta denna aktivitet. Britt återkommer med ett önskat belopp,
dock max motsvarande en föreläsning.

§ 68/11-12 Samråd med rektorn
Stefan berättade om den enkät som genomfördes efter höstens utvecklingssamtal.
Nästan hälften hade svarat. Resultatet är mycket positivt – mellan 95-98% positiva
svar. Både själva samtalen och den individuella utvecklingsplanen var väldigt
uppskattade.
Ny inredning i matsalen på Furutå. Fräscha bord med ljuddämpare.
Skolvalet är i full gång – de som ska välja till F-klass. Välbesökt informationsmöte
har genomförts. Valmöjligheten stängs den 14 februari.
En fråga från elevrådet – i höstas var ett inslag på ett nyhetsprogram för barn där
man berättade om en skola där det var fritt fram för barn att tugga tuggummi på
lektionerna. Detta har lett till att vissa elever haft lättare att koncentrera sig på
lektionerna, Detta har diskuterats även på Furutå genom elevrådet, där rådet nu är
ungefär hälften för och hälften emot. Stefan menar att detta handlar om skolans
ordningsregler och vill därför ställa frågan till föräldraföreningen. Ett stort regelverk
skulle behövas – nedskräpning, ska vara sockerfritt, får inte tigga av kompisarna, hur
mycket tuggummi får man ta med sig etc?. Efter diskussion kommer samrådsmötet
fram till att man inte är för förslaget.
Skolinspektionens besök 28 februari - heldag. Innehåller kort rundvandring, intervju
med elevgrupper, träffa personal, träffa elevhälsoteamet, träffa rektor. Ambitionen är
att skolinspektionen ska besöka alla skolor var tredje år. Om någon skola klarar sig
väldigt bra kan det bli mer sällan och vice versa. I inspektionen numera är man här
för att markera eventuella felaktigheter och brister. Man kan få påpekande eller nytt
besök om det är riktigt illa.
Stefan berättar att han ser en risk för påpekande kring likabehandlingsplanen, då
väldigt många får påpekande där. De tittar också ofta på hur timplanen är upplagd
samt hur man hanterar elevens val. Stefan upplever dock inte att det finns något att
vara orolig för. Om skolinspektionen har synpunkter på t ex timplanen kommer dock
inte förändringar att göras på en gång utan man har ofta ett halvår på sig.

Inspektionen ska även titta på fritidshemmen och förskolorna i kommunen. Då vill
också prata med en föräldragrupp. Detta kommer att ske den 15 mars 15.30-16.30.
Ska vara en grupp bestående av 10-12 föräldrar, dvs ca en förälder per fritidshem.
Om vi själva får utse, föreslås Maria Gunnarsson, Magnus Rutgersson och Conny
Wassbjer samt eventuellt Magnus och Carola Svensson.
Lena berättade att det vid Torparrådet kommit fram en fråga om att barnen önskade
att få ha disco. Vill föräldrarna hålla ihop det? Camilla Svensson tar med frågan till
sin klass.

§ 69/11-12 Vi på Furutå - föreningsfrågor
Ekonomi 12500 på kontot
53 medlemsfamiljer

§ 70/11-12 Övriga frågor
Britt berättar att prenumerationen på hemsidan fungerar nu!
Camilla Svensson berättade att skolan saknar klubbor för landhockey. Finns planer
på att köpa in? Stefan berättade att det brukar köpas in varje år. Dock försvinner de
hela tiden. Stefan kollar om det är inköpt nyligen.
Vid två tillfällen har det på Torparskolan serverats lightläsk. Till dessa tillfällen köper
köket in själva. Det finns ingen policy som säger att det ska vara lightläsk utan
förmodligen har det varit ett misstag.
Camilla Svensson efterfrågar mer struktur i mötet, där övriga frågor bör undvikas.
Vore bra att i förväg få veta vilka frågor som ska diskuteras.

Inbokade Samrådsmöten:
Furutåskolan, 20120419, klockan 18:30.
Kallelse kommer i vanlig ordning.
Mailadress: vipafuruta@gmail.com
§ 60/11-12 Mötet avslutas

Maria Kenstam
Sekreterare

Maria Gunnarsson

Johanna Axelsson

Justerare

Justerare

