Protokoll föräldrarådet Ringsberg
Onsdag 2015-03-11
Michelangelo vån 2
Närvarande: Kristina Jordevik, Karin Hopstadius, Elina Thörn, Andreas Isenberg, Radhia
Nafouti, Johanna Öhrn, Susanne Niva, Anders Silvermarker, Anneli Sandberg, Stefan
Lundholm, Eleonor Cserpes (ordf), Stefan Elmqvist, Olof Björkmarker, Susanne Randau
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Kort presentation av varandra.
Andreas Isenberg vald till mötessekreterare.
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll godkändes
Susanne och Evas punkt
Susanne berättade stolt om att lärarna, Fredrik Bernhadsson och Eva Yngvesson har
mottagit årets lära pris från Kungliga vetenskaps akademien.
De senaste veckorna har man brottats med hög sjukfrånvaro bland lärarna. Detta har
fått till följd att F-3s besök i Ishallen har fått skjutas upp i två veckor. Under perioden
har det varit lärarstudenter som har vikarierat och gjort det mycket bra enligt
Susanne.
Brukarundersökningen som har genomförts på skolan har nu följts upp i respektive
klass. Susanne läste upp vad årskurs sex har kommit fram till. Slutsatsen av det är
att Ringsbergsskolan fostrar elever som är kritiska och nyfikna.
Susanne informerade om skolan systematiska arbete för att lösa och förhindra
konflikter på skolan. På förekommen anledning.
Susanne frågade om föräldrarådets åsikt om betyg från årskurs 4. Föräldrarådet var
eniga om att det inte skulle vara till gagn för någon. Susanne och lärarna på
Ringsbergsskolan är av samma åsikt.

6. Inkomna frågor till Susanne och Eva
Föräldrarådet ställde frågan om att halvera antalet möten per läsår. Till fem stycken.
Det beslutades att så ska bli fallet. Två möten under höstterminen och tre under
vårterminen. Med start under läsåret 2015-2016.
Föräldrarådet vill att om det är någon fråga som kräver extra förberedelse eller
diskussion för att fatta beslut på mötet. Ska den skickas ut i god tid innan mötet. Det
skulle inte vara några problem enlig Susanne.
Föräldrarådet efterlyser informations möten för föräldrar angående sociala medier.
Susanne undersöker möjligheterna till nästa möte. Då kommer Eva att informera hur
skolan jobbar med frågan. Skolan är medvetna om den stora problematiken gällande
sociala medier.

7. Ekonomi: Inget att redovisa
8. Rapporter och Skrivelser: Inget att redovisa
9. Inkomna frågor: Inget att redovisa
10. Övriga frågor:
Matte kväll för föräldrar kommer att hållas den 5 maj. Andreas Ebbelind som tidigare
har jobbat på skolan kommer att hålla i kursen. Anders Silvermarker kommer göra en
inbjudan. Den kommer att på något sätt läggas ut på hemsidan och i nyhetsbrevet.
Där föräldrarna som är intresserade kommer att kunna anmäla sig. Detta ska Eleonor
Cserpes prata med skolan om.
11. Nästa fika: Olof Björkmarker
12. Nästa möte måndagen den 13 april

