Protokoll föräldrarådet Ringsberg
Måndag 2015-02-10 18:15
Michelangelo vån 2
Närvarande: Eleonor Cserpes (ordf), Andreas Ullman (1), Patrik Tidåsen (2), Andreas Isenberg (3), Radhia
Nafouti (4), Johanna Öhrn (4), Sandra Muro (5), Malin Eneborg (5), Susanne Niva (6), Anneli Sandberg
(7), Dyanne (8), Susanne Randau, Eva Pettersson
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Kort presentation av varandra
Patrik Tidåsen valdes till mötessekreterare
Dagordning godkändes
Föregående protokoll godkändes
Susannes och Evas punkt
- Hittills har nästan 16 000kr samlats in till Bangladesh-projektet. Inkomsterna kommer från
Basaren (F-3) + öppet hus.
- Bra tryck och stort intresse för Ringsbergskolan på öppet hus. Eva tar gärna emot input via mejl.
- 18 barn i kö som vill in på skolan.
- Flera studiebesök från andra skolor har gjorts på skolan, främst med inriktning mot biblioteket.
- Susanne kommer även vara rektor på Storg. 50 om den startas i höst. Troligen 2 eller 3 åk7klasser vid uppstarten.
- Kvalitetsarbetet: Susanne delade ut protokoll från senaste kvalitetskonferensen (150126)
Inkomna frågor till Susanne och Eva
- Tillgång till föräldrarnas mailadresser: kommunjuristen har sagt att det finns tveksamheter att
lämna ut dem till föräldrarådet. Tankar: att föräldrarna sköter det vid klassmöte. Eller att lägga en
uppmaning på hemsidan.
- Förstörda lås till elevskåpen. Eva: togs upp på senaste mentorträffen. Inbyggda lås? Förre
rektorn Erling tog för ungefär 5 år sedan in en offert om ca 35000kr för detta, men sade nej
tillsammans med elevrådet då. Susanne: en tanke: ska man ha lås innan åk4?
- Lerigt på skolgården. Susanne tar upp frågan med Vöfab.
- Dagens system med skåpplacering är framröstade elevdemokratiskt.
- Mat: ibland finns begränsningar, t ex antal köttbullar. Men alla ska bli mätta. T ex potatis, sallad
och knäckebröd finns inga begränsningar.
- Susanne visade blanketter för ansökan om modersmålsundervisning. De finns på kommunens
hemsida och lämnas in på skolan.
Föräldrarådets roll: specificeras i ”Om Ringsberg” som finns på hemsidan.
Ellinor: planerar för en mattekväll med extern person som presenterar modern matematikpedagogik. Tanke: 20kr avgift per deltagande förälder.
Sociala Medier: tas upp med rektor på nästa föräldraråd ang. utbildning elever, lärare resp.
föräldrar.
Antal möten per termin tas upp på nästa föräldraråd.
Nästa fika: Radhja
Nästa möte onsdag 11/3 18:15.

