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Gustavslundskolans föräldraråd 2015-02-24
Närvarande: Linda Delefelt (åk 6, åk 4 och 2C), Nabil Rafidi (3A), Christer Magnusson
(2B), Dante Alarcón (Galaxen), Azhin Rahiim (1B) och Linda Wågström

Dagordning
§1 Föregående protokoll
Trafiksituationen – Krister Magnusson har varit i kontakt med trafikenheten och fått
svar från Åsa Nilsson att det är främst föräldrars lämning och hämtning av barn som
skapar en orolig trafiksituation och att det är upp till rektor att ta tag i trafiksituationen,
men att hon gärna tar emot föräldrarådets synpunkter på brister efter kvällens. Osäkert
dock vad trafikenheten gör med informationen. Vid lämnar trafiksituationen med detta.
§2 Höstterminen på Gustavslundskolan
Östra Lugnets årskurs 4 (2 klasser 45 elever) kommer att vara på Gustavslund
höstterminen 2015 och fram till då utbyggnaden står klar på Östra Lugnet (beräknas
klart någonstans kring sportlovet). De ska vara i Förberedelseklassens nuvarande
klassrum, vilka renoveras med vikvägg och målning under sommaren. Målas görs även
fyrornas klassrum och kapprum (nuvarande åk 3). Lärarna kommer att samverka med
varandra och vi ser fram emot att ta emot dem här.
Stort tack till alla föräldrar på Gustavslundskolan för att ni har förtroende för oss i hur vi
välkomnar eleverna i årskurs fyra på Östra Lugnet till oss i höst. Vi är trygga med att
det kommer att fungera bra, personal och elever ser fram emot att välkomna nya elever
och kollegor.

§3 Övrigt
Från Galaxen
- En önskan om att eleverna ska få ha på sig strumpor eller gympaskor på idrotten,
då några barn har kommit hem med fotvårtor. Våra idrottslärare hälsar att
eleverna gärna får ha strumpor med halkskydd på sig men att ”Fötterna
utvecklas bäst barfota. Det är viktigt att träna musklerna i fötterna, vilket görs
bäst utan skor”
- Sopning av skolgården. Anders vaktmästare hälsar att det är felanmält till Vöfab
och att det har blivit missat pga. att Vöfab bytt entreprenör som hanterar
sopningen. Felanmälan är aktualiserad 27/5. Tyvärr samma situation på Östra
Lugnet.
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Ett förslag att sätta in ett låsbart skåp i klassrummet för de äldre eleverna där de
kan låsa in sina hemnycklar. Skolan tar de i beaktande i samband med ett
eventuellt inköp av skåp för Ipads.
Ett förslag att erbjuda skoställ eller ”tossor” vi huvudentrén, för att undvika att
vi vuxna drar med oss vatten och smuts. Bra förslag som förankras i personalen.

Magdalena Nordfjell är ny administratör på Gustavslundskolan from måndag 8/6.

Nästa föräldraråd i mitten av höstterminen. Kallelse skickas till representanter via mail samt
läggs på skolans hemsida.

/Linda Wågström, rektor Gustavslundskolan

