Protokoll Föräldraråd Ringsbergskolan 20 mars 2017

Närvarande:
Victoria Kahlroth klass 1
Elina Thörn klass 1
Kimete Megjuani Mustafa klass 2
Jessica Hedin klass 3
Anders Bergön klass 4
Anders Vannestål klass 5
Johanna Öhrn klass 6
Rektor Susanne Randau
Eva Petterson
Ordförande Liselotte Jankin

1) Kort presentation av närvarande.
2) Till mötessekreterare valdes Johanna Öhrn
3) Dagordningen godkändes.
4) Föregående protokoll är utlagt på hemsidan.
5) Susanne och Evas punkt:
Susanne:
Sommarfesten den 15/6 2017 har ändrat plats och ska hållas på BG-s trädgård (Bergendahlska
gården). Barnen över på förmiddagen och kl 13 är själva avslutningen. Det ser inte ut att finnas
samma möjligheter för tårtkalas som tidigare år - ordförande undersöker denna fråga.
Sommarfritids i år är vecka 28-32 på Centrumskolan (för skolorna Centrum, Ringsberg, Ulriksberg
och Bäckaslöv).
Kvalitetsarbete: planering av nytt läsårstema pågår - temat är bestämt och de jobbar vidare med
detta.
Skolans personal ska under studiedagen gå en utbildning i att bemöta barn med problembeteende –
hur ska man kunna hjälpa dem. Denna håller Anders Liljekvist, kurator och Johanna Hellberg,
skolpsykolog i.
Brukarenkät är utförd av huvudmannen - det var en hög svarsfrekvens. Även en egen trivselenkät
har utförts hemma och sedan diskuterats med barn och föräldrar på utvecklingssamtalet.
Skolvalsresultatet har kommit. I åk 7 kommer det 3 nya elever. I f-klass börjar det 24 elever och det
står 4-5 elever i kö. Alla som har syskon på skolan fick plats.
Ny kurator på skolan är Anders Liljekvist. Camilla Bengtsson är ny skoladministratör på plats på
skolan. Johanna Rosén är tillbaka från föräldraledighet.

Eva:
Eva vill skicka med en uppmaning - när man frågar barnen hur det varit i skolan bör man också tänka
på att fråga "hur det varit på nätet". Det är mycket som sker online.
Elevrådet har haft möte - det är få klasser som ännu utnyttjat sin kulpeng - klass 1 och klass 4 har
haft sin aktivitet. Klass 9 har planerat sin aktivitet men inte genomfört den än. Det börjar bli ont om
tid.
6) Just nu har vi 13151,15 kr i kassan - då har endast två klasser tagit ut sin kulpeng ännu för detta
läsår. Kulpengen är för 2016/2017 bestämd till 1000 kr per klass.
7) Inga rapporter eller skrivelser inkomna.
8) Inga inkomna frågor.
9) Övriga frågor
Det diskuterades att 4:an har svårt att hinna tillbaks till skolan och äta lunch efter sin idrottslektion
då det är kort om tid på schemat. Möjligen påverkar det också att de går själva nu.
Lotta kollar med Gudny på BG hur det ser ut med kylmöjligheter för tårtorna då vi misstänker det blir
svårt att lösa - även att det kommer vara ont om plats i själva trädgården.
10) Nästa fika fixar Elina.
11) Nästa möte hålls den 10 maj.
12) Möte avslutades

Vid protokollet Johanna Öhrn.

