Protokoll föräldraråd Ringsbergsskolan 6 oktober 2016
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Lotta Jankin hälsade välkommen och deltagarna presenterade sig.
Till mötessekreterare valdes Björn Bergljung.
Dagordningen förelades och godkändes.
F g protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Susanne och Evas punkt

Susanne inledde med att visa en film som beskriver hur våra pedagoger sätter betyg.
Susanne redogjorde för betygssystemet och vilka kriterier som används vid
betygsättande. Detta med anledning av det förekommer funderingar från föräldrar
kring hur betyg sätts.
Susanne berättade också att det råder en god stämning på skolan vilket är mycket
glädjande. Det har också skett många nyrekryteringar inför skolstarten men nu är
alla tjänster tillsatta, förutom en tjänst till fritidsavdelningen. Susanne var nöjd med
personalläget.
Susanne nämnde också att personalen hade utnyttjat presenten från barnen till att
gå på träning med yoga, detta hade varit mycket uppskattat. Vidare diskuterades
frågan om möjligheten för skolan att erbjuda eleverna just yoga, och denna fråga har
skickats till idrottslärarna för bedömning då detta måste rymmas inom läroplanen.
Susanne återkommer i frågan.

Slutligen redogjorde Susanne för det systematiska kvalitetsarbetet som sker med
rubriken ”Bättre och bättre undervisning”. Susanne gick igenom valda delar av
skriften, bl a inledning, mål och visioner, normer och värden samt hur klasserna 6-9
ligger till i meritvärde och måluppfyllelse.
6. Lotta redogjorde för ekonomin och idag har vi 9400 kr i KUL-pengskassan.
Frågan om KUL-pengen diskuterades och det bestämdes att respektive
klassansvarig i föräldrarådet skall informera sin klass via ett gemensamt mail
som Annika författar.
7. Ang rapporter & skrivelser fanns inget att rapportera.
8. Inga inkomna frågor har kommit.
9. Övriga frågor
Bergendalska gården erbjuder möjligheter till After Scholl för åk 7-9 mellan 15-17 på
onsdagar. 9orna kan stanna lite längre än till kl 17. Detta är en mycket uppskattad
aktivitet. Vi för diskussion om möjligheter finns att utöka med fler dagar, gärna alla
dagar i veckan.
Öppet Hus diskuterades. Det kommenterades att det var lite folk senast och oklarheter
med fikaupplägg m m. Föräldrarådet fanns också på plats och vissa hade missuppfattat
vad föräldrarådet var för något (typ en rådgivande funktion till föräldrar vilket då inte är
fallet) Med anledning av detta diskuterades ett namnbyte till t ex föräldraföreningen.
Skolverket använder dock begreppet föräldraråd. Lotta kollar denna fråga med Susanne.
Skolmaten diskuterades och det fanns lite olika uppgifter kring matens kvalitet. Det
verkar dock som att maten blivit sämre det senaste året. Ett problem är också att det är
lite tid för barnen att äta, vilket skapar stress. Frågan tas vidare till ansvariga och
Susanne för uppföljning och eventuella åtgärder.

10. Nästa möte bestämdes till 21 november kl 18,15.

Vid pennan:

Björn

