HOVSHAGASKOLAN

Föräldraråd 2016-11-24
Minnesanteckningar
Närvarande: Maritha Karlsson rektor, Lars-Gunnar Malmqvist lärare.
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Maritha hälsade välkomna och alla presenterade sig.
Personalläge
Maritha berättade om personalläget.
•

Ny speciallärare Kerstin Dahl-Eriksson börjar i februari.

•

Margareta Ragnarsson fortsätter troligtvis fram till februari.

•

Mathias Andersson slutar 26 januari. – Lärartjänst i Söraby.

•

Marie Hansson slutar till sportlovet - Bäckaslövsskolan

•

Senada Kahrimanovic slutar till sportlovet – Går tillbaka till Kometens förskola

•

Stefan Ambjörnsson arbetar vårterminen 2017 – därefter pension.

•

Vi kommer att förstärka fritidshemmet med en tjänst.

•

Samuel Bladh fortsätter till mars -2017 eventuellt till sommaren.

•

Vi kommer att ha sex intervjuer nästa vecka till fritidshem och förskoleklass.

•

Personal vi är i behov av: En fritidslärare och två lärare till förskoleklass.

Trafikfrågor
•

Cykla till skolan:
Skolan behöver ha en ifylld blankett (Marie Wirsén har den) för barn i lågstadiet
vars föräldrar tillåter att man cyklar till skolan. Skickas hem.

•

Reflexer i mörkret. Vi påminner alla om att använda reflexer.

•

Cykelbelysning. Om man cyklar när det är mörkt ska man ha belysning både fram
och bak.

•

Cykelhjälm. Det är ett föräldraansvar att se till att barn upp till femton år
använder cykelhjälm.
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•

Bilparkeringen, vi uppmanar alla att inte cykla på bilparkeringen. Ett högt staket
är tillfälligt uppsatt i ena änden av parkeringen i väntan på en permanent lösning.

•

Skolan jobbar för att få bättre snöröjning och därmed öka säkerheten i närheten
av skolan.

•

Det konstaterades att:

Bilar kör för fort
Bussar kör för fort (skolan kontaktar länstrafiken)
Bilar felparkeras vid lämning och hämtning
Bilar kör på gång/cykelvägarna

Ett förslag framkom att ta kontakt med Linnéuniversitetet, studenter kanske kan jobba
med trafiksituationen runt skolan som projektarbete.
Trivselregler
Trivselreglerna gicks igenom och diskuterades.
Hovshagaskolans trivselregler:
•

Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

•

Vi visar hänsyn och respekt för varandra så att alla får lika stort utrymme och
inflytande.

•

Alla ska känna sig trygga och få vara med i ett gott kamratskap.

•

Vi har nolltolerans mot kränkning, diskriminering, rasism, hot och våld.

•

Vi använder ett trevligt och vårdat språk och hälsar på varandra.

•

Vi lyssnar på varandra.

•

Vi är ärliga och står för det vi gjort.

•

Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker.

•

Elevernas mobiltelefoner ska vara avstängda under skol- och fritidstid. Vi har
mobilförbud under denna tid

•

Eleverna stannar inom skolans område under skol– och fritidstid.

•

Alla cyklar och sparkcyklar ställs på anvisad plats.

•

Skolgården är fri från snöbollskastning.

För våra trivselregler gäller följande:
•

Trivselreglerna ska vara ett levande dokument som det samtalas om i klasserna.

•

Varje pedagog har ansvar för att eleverna har förstått innebörden av
trivselreglerna.
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Om en elev bryter mot skolans trivselregler gäller följande:
•

Samtal med klasslärare.

•

Samtal med rektor och vårdnadshavare kontaktas (om en elev vid upprepade
tillfällen bryter mot trivselreglerna).

•

När det gäller kränkning, diskriminering, rasism, hot och våld är det vår
likabehandlingsplan som används.

Mobiltelefoner
•
•

Skolan strävar efter att ha en trygg och lugn studiemiljö för alla elever. I detta
ingår hur man använder sin mobiltelefon.
Skolan har därför regler för hantering av mobiltelefoner.

Regler
• Det är inte tillåtet att använda mobiltelefoner under hela skoldagen.
• Elever som måste ha med sig sin mobiltelefon till skolan, för att kunna använda
den efter skoldagens slut lämnar in den till sin lärare.
• Skolan ansvara för telefoner som eleverna lämnar in till sin lärare. Har man den i
sin väska så ansvarar man för den själv.
• Använder en elev sin mobiltelefon under skoldagen ska den genast lämnas in till
läraren. Om det inte fungerar kontaktar läraren föräldrar samma dag.
Mobiltelefonreglerna fungerar bra.
Övriga frågor/information
Asylsökande barn - elever som bor på Annavägens asylboende slutar på skolan.
Fritids - Lokaler för ett fritidshem för äldre elever (åk 3-4). På grund av lokalbrist är det
svårt att ordna men olika möjligheter undersöks.
Vi har problem med smutsiga skräpiga toaletter. Skolan jobbar för att få bättre städning
men alla måste sköta sina toalettbesök på ett sådant sätt att det är OK för nästa
besökare. Papper läggs på avsedd plats. Om alla sitter ner så blir det mindre skvätt. I
skolan kommer alla klasser att prata om hur vi vill ha det på toaletterna. Men det är bra
om man pratar om detta hemma också.
Det blir ingen tomtekväll i år. Andra julaktiviteter ordnas för barnen på skoltid.
Synpunkter framfördes att det är svårt att få låna de böcker man vill läsa på biblioteket.
Det blir lång kö på populära böcker. Tina, vår bibliotekarie tillfrågas att delta och
informera om biblioteket på nästa föräldraråd.
Kommunen gör en satsning på att göra förskolor, förskoleklasser och fritidshem
kemikaliesmarta. Hovshagaskolan har tilldelats 40000kr för att kunna köpa in
kemikaliesmarta material och byta ut till exempel plastleksaker som innehåller olämpliga
ämnen.
Nästa föräldraråd är i februari, exakt datum meddelas när kalendariet för vårterminen är
klart.
Klassrepresentanter anmäler frågor man vill ta upp i förväg. Övriga föräldrar kan via
klassrepresentanterna ta upp frågor.

Vid pennan
Lars-Gunnar Malmqvist
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