Föräldrarådet Ringsberg
Måndag 21 november, kl. 18.15
Närvarande: Gunnar Hopstadius, Elina Thörn, Kimete Megjuani Mustafa, Jessica Hedin,
Anders Bergön, Anders Vannestål, Johanna Öhrn, Annika Flyboo, Sven Flyboo, Frida
Hector, Henrik Nilsson, Susanne Randau, Eva Pettersson, Liselotte Jankin

Protokoll
1. Till mötessekreterare valdes Henrik.
2. Liselotte (ordförande) gick genom dagordningen och föregående protokoll som
ligger under föräldrasidan.
3. Skolmaten. Liselotte har skickat en fråga om matbudget till "Kost och måltid" i
kommunen angående att maten bland annat tar slut specialkost och smör, hur
mycket mat som är beräknat per elev. Från skolans sida följer man upp vad
eleverna tycker om maten och hur mycket som förbrukas. I det stora hela äter
eleverna sig mäta. Eleverna mailar sina punkter till ansvarig kock Annelie
Bengtsson. Föräldrar kan också maila direkt Annelie.
4. Susanne (rektor) informerade om: a).Likabehandlingsarbetet: en trivselenkät i
åk 4 har genomförts och kommer genomföras i alla klasser. Den trivselenkät
som genomförts under våren (en kvantitativ och anonym) avskaffas.
b)Susanne påminner om att meddela omsorgsbehov vid lov och om det
ändras måste föräldrar höra av sig. Felaktiga uppgifter försvårar planering och
bemanning. Fritidshemmet har varit överbemannat och det har slukat resurser
som kan användas bättre. c)Skolan kommer att arbeta med metodiken kring
grupparbete kopplat till gruppsammansättning, bedömning, syfte, elevernas
upplevelse av grupparbete m.m. Barnen och föräldrarnas synpunkter på
grupparbete kommer att samlas in och följas upp. d) Öppet hus blir en
vardagskväll måndagen den 30/1 med samma innehåll som tidigare.

5. Ekonomi: 14 194 kronor finns på kontot. Tillsammans med Eva pratar eleverna
om aktiveter. I nästa steg är det elever och föräldrar som organiserar
aktiviteterna.
6. Inkomna frågor och funderingar från föräldrar: a) Angående elevens val:
Elevens val på Ringsberg är integrerat i tema-undervisningen. b) Angående
matematik i åk 9: Susanne (rektor) berättade hur man löst undervisningen i
matematik under tiden Mi Norin var sjukskriven. c) Matsituation för åk f-3 på
fredagar: Föräldrar har erfarenhet att eleverna i f-3 haft en stressig
matsituation. Eftersom eleverna i f-3 kommit tillbaka senare än planerat från
lektionerna på Torpaskolan har deras tid för lunchen blivit kortare. För tillfället
åker inte hela f-3 till Torpaskolan och situationen har förbättrats. d) Angående
Yoga: Åsa (spansklärare) kan yoga och kommer erbjuda "prova på" tillfällen
e) Allmän fråga om säkerheten i området kring BG, Kristineberg, Ringsberg,
Väster efter incidenter. Susanne understryker vikten av att berätta för
skolpersonal om man ser något eller blir utsatt för något. Skolan har möten
med centrala aktörer som hanterar säkerhet i området. f) Allmänt om
parkeringssituationen. Många parkerar i "svängen" efter det att
parkeringsavgifter införts på parkeringsplatsen. Det är förbjudet att parkera i
svängen. Tekniska förvaltningen säger att det går bra att parkera på
parkeringsplatsen vid hämtning av barn. g) Det går inte av utrymmesskäl
placera fler torkskåp på första plan. h) Förälder har föreslagit att bjuda in
Kenneth Svensson som föreläser om anti-mobbningsarbete. Föräldrarådet
undersöker detta till nästa möte den 24 januari.
7. Övrig info: a) Åk 5 har skapat en Facebook sida och det fungerar bra.
8. Julgåva till personalen ordnar Liselotte.
9. Mötestider: våren 2017: tisdagen den 24 januari, måndagen den 20 mars,
onsdagen 10 maj.
10. Nästa fika tar Frida.
11. Nästa möte blir den 24 januari 2017
12. Mötet avslutades.

