Protokoll – Ringsbergskolans föräldraråd
2015-09-01
Michelangello, vån 2
Närvarande: Eleonor Cserpes (ordf.), Eva Pettersson, Susanne Randau, Alexandra
Steinbach, Andreas Kahlroth, Amneh El Ghazzi, Vlora Kabashi, Simon Haptén, Elina
Thörn, Patrik Tidåsen, Linda Brattström, Andreas Isenberg, Johanna Öhrn, Michael
Niva, Anders Silvermarker, Malin Eneborg.
1. Mötet öppnades och inleddes med en kort presentationsrunda av de närvarande.
2. Till mötessekreterare valdes Malin Eneborg.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Susannes och Evas punkt:
– Eva Pettersson berättade om kulpengen och förklarade kortfattat vad det är för
något då det var nya representanter med på mötet. Förra läsåret var det många
klasser som inte utnyttjade sin kulpeng vilket gjorde eleverna besvikna. Så Eva
hade fått uppdraget från eleverna att ge föräldrarådet en uppmaning att föräl-		
drarna måste se till att pengen utnyttjas.
– Årets skolfotografering blir i år den 30 september samt den 1 oktober. I klass
8 har frågan om kvalitén på bilderna tagits upp. Eleverna tycker inte att bilder-		
na blir särskilt bra och frågan är om man kan ta bilderna på annat sätt, eller om
porträttbilderna helt enkelt ska slopas i framtiden och att man bara tar foto till 		
skolkatalogen? Mötet bestämde att frågan tas upp med övriga föräldrar via mail
eller på klassmöten för att därefter ta ett beslut i frågan.
– Susanne Randau berättade att det börjat två nya lärare på skolan; Gudnu 		
Pettersson, fritidsledare för åk 6-9 och Lars Johansson, studie- och yrkesvägledare. Johanna Rosén kommer att gå på föräldraledighet i mitten av terminen
och annons om vikarie finns ute nu. Om det inte löser sig med en vikarie finns
det en intern lösning.
– I klass 6 är SO- och NO-ämnena borttagna på det nationella provet i år. Förra
året var de frivilliga och Ringsbergskolan valde att genomföra dem då, efter		
som man ser dem som en viktig del i bedömningsunderlaget och i kvalitets-		
arbetet.
– Broschyr med allmän information om hur det är att gå på Ringsbergskolan är
på gång.
– Det har varit en bra terminsstart som inleddes med en kul upplevelsedag.

– Den 25 september har skolan austronautbesök. Det är främst klass 7 som
kommer att få träffa austronauterna då de har vunnit själva besöket, men övriga
klasser kommer också beröras av besöket.
– Utbildningsnämnden har beslutat att göra Ringsbergskolan till en hänvisningsskola. Anledningen till beslutet är att det inom de närmaste åren kommer att 		
vara väldigt många skolbarn i centrumområdet. Beslutet gäller redan från
1 januari 2016.
Det finns olika förslag på hur detta ska lösas rent praktiskt, med skollokaler etc,
men än är inga sådana beslut tagna.
Frågan om syskonförtur kom upp på mötet och Susanne informerade om att 		
närhetsområde går före syskonförtur. Vad Susanne inte kan svara på idag är 		
om det påverkar syskonförtur för elever som idag bor utanför vårt hänvisningsområde. Susanne vet inte hur många 5-åringar som bor utanför området
och som idag har syskon som går på Ringsbergskolan. Dessa siffror ska förvalt
ningen titta på. Det är möjligen dessa som kommer att påverkas, om det blir fullt
på skolan av barn som bor i närheten av skolan.
– Den nya skolan på Storgatan 50 kommer att heta Elin Wägnerskolan. Det blir
Bäckaslövsskolans rektor, Torbjörn Öberg, som kommer att bli tillförordnad 		
rektor på denna skola under detta läsår. Tanken är att det till att börja med 		
kommer att vara en klass 4-7-skola.
– Susanne Randau informerade även om det stora kvalitetsarbete som görs 		
på Ringsbergskolan. Man har bland annat tagit fram förslag på åtgärder 		
för utveckling för läsåret 2015/2016. Man har här inriktat sig på tre fokusområden:
– Språkutvecklande undervisning
– F-9-perspektivet: vi arbetar tillsammans
– Hur vi hanterar kränkningar och konflikter
Mentorer och Eva Pettersson har tittat på trygghet och trivsel i skolan.
6. Inga övriga frågor till Susanne Randau och Eva Pettersson.
7. Då banken har dragit för mycket pengar från Kulpengs-kontot och som de nu
rättat till, finns det mer pengar på kontot än vi tidigare vetat om.
8. På nästa möte ser vi hur mycket pengar som kommit in så att vi kan bestämma
hur stor kul-pengen blir under detta läsår.
9. Inga rapporter eller skrivelser.
10. Inga inkomna frågor.

11. Vi behöver välja en ny ordförande till nästa år då Eleonor avgår vid årsskiftet.
Kristina Jordevik har tidigare visat intresse. Malin Eneborg kollar med henne 		
om intresset fortfarande gäller. Nya klassrepresentanter väntar vi oss efter 		
klassmötena.
12. Övriga frågor:
– Nästa höst lägger vi det första föräldrarådsmötet något senare så att klasserna
har hunnit ha sina klassmöten och på så vis hunnit välja nya representanter till
föräldrarådet.
– Vi bjuder in Anders Bergön till nästa möte så att vi kan prata om ett eventuellt
samarbete kring skolkatalogen och om klasserna väljer att ha porträttfoto även i
framtiden och om det är något han skulle kunna tänka sig fota i sådana fall.
11. Alexandra Steinbach tar nästa fika.
12. Nästa möte är onsdagen den 11 november.
13. Mötet avslutas.

