Protokoll – Ringsbergskolans föräldraråd 2015-01-12
Närvarande:
Eleonor Cserpes (ordf.), Kristina Jordevik, Karin Hopstadius, Andreas Ullman, Elina Thörn,
Andreas Isenberg, Radhia Nafouti, Johanna Örn, Anders Silvermarker, Susanne Niva, Susanne
Randau, Eva Pettersson
1. Mötet öppnades
Mötet öppnades och inleddes med en kort presentationsrunda av de närvarande.	
  
2. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Andreas Ullman.	
  
	
  
3. Dagordning
Dagordningen godkändes.
	
  
4. Föregående mötesprotokoll
Protokoll saknades.
	
  
5. Susannes och Evas punkt	
  
Susanne informerade om personalförändringar.
Status trafiksäkerhet.
• Grindar mot regionteatern stängda för att förhindra genomfart.
• Parkering utanför entrén förbjuden. Skyltning skall förtydligas.
• Gångpassager skall märkas ut (pågår).
• Skyltning skall förtydligas (pågår).
• När det gäller eventuell nerklippning av buskar i syfte att förbättra sikten så	
  ingår det i
helhetsöversynen över området i samband med arbetet som genomförs av Kultur och
Fritid. Hur skall egentligen hela miljön vid Ringsberg/Kristineberg se ut?
Caféverksamhet. Åk. 8 har tidigare önskat att få driva café. Detta är inte möjligt eftersom
lämplig lokal inte går att finna.
Trängsel i Galleriet/uppehållsrummet. Hamlet och Ofelia har öppnats upp i syfte att förbättra
situationen. Tyvärr har ordningsproblem uppstått som t.ex. att saker flyttas från fasta platser
etc. Problemen skall tas upp på kommande klassmöten.
Ang. Brukarundersökning/Elevenkät:
Frågorna till eleverna och svaren ”Stämmer helt.” samt ”Stämmer ganska bra.”
Jag känner mig trygg i skolan. Svar: Stämmer helt/ganska bra. 98%
Lärarna lyssnar på elevernas åsikter. Stämmer helt/ganska bra. 90%
Lärarna hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det. Stämmer helt/ganska bra. 90%
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill veta mer? Stämmer helt/ganska bra. 76%
Min lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Stämmer helt/ganska bra. 99%
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Stämmer helt/ganska bra. 78%
Dialogen med eleverna kommer att utgöra nu-läge och förslag till åtgärder för utveckling i
vår nya ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”.

Skolval. Viktigt att de elever i Åk 6 som väljer inför höstterminen ej glömmer att välja. Utskick
görs till berörda.
Cykelramp. Cykelförbud råder på skolgården och därför går det inte att tillåta bygge av en
ramp.
Kvalité och arbetsmiljö. Arbetslag skall v.4 sammanträffa för att ha måluppföljnings samt följa
upp elevresultat. Trivsel- och ordningsregler skall fortsatt utvärderas.
Ordningsregler. Skolledning vill omformulera regeln ”Vi har en godis- och drogfri skola” på så
sätt att ”godisförbudet” tas bort. Orsak till detta är att ett strikt godisförbud inte går att leva upp
till bland elever och lärare. Fokus skall inriktas på god hälsa.
Öppet hus. Kort info om öppet hus. Intäkter går till välgörande ändamål. Caféskötsel delas upp
mellan ÅK 4 och 5. Se ytterligare information under 7..
6. Frågor till Susanne och Eva.
Följande frågor togs upp:
• Toaletter på nedre plan. Ordningen på toaletterna på nedre plan är bristfällig så till den
grad att det finns barn som inte vill använda dem. Susanne informerade om att Katarina
(lokalvård) har ökat tjänstgörningsgrad till 100% (2timmar mer / dag) och att detta
borde ha en positiv effekt. Skolledningen skall även se över om den elevutbildning i
”toalett-vett” som man håller 1 gång vartannat år kan utföras med tätare intervall.
• Trafiksäkerhet. Förslag att ta ner buskar för att öka sikten för gående och trafikanter, se
status trafiksäkerhet.
	
  
7. Öppet Hus, vem gör vad.
Följander personer skall hjälpa till i de två caféer som kommer finnas samt vara tillgängliga vid
ett informationsbord för föräldrarådet. Arbetet delas in i tidig resp. sen tid enligt nedan.
Uppdelning av uppgifter sker på plats:
09.30-11.00
– Eleonor Cserpes
– Elina Thörn
– Andreas Isenberg
– Susanne Niva
11.00-12.30
– Kristina Jordevik
– Karin Hopstadius
– Anders Silvermarker
Eleonor C. ansvarar att ta fram information och "frågelåda" att ha på föräldrarådets bord.
8. Ekonomi.	
  	
  
Inga förändringar att rapportera. Inträffar inget oförutsett kan ett mindre överskott förväntas
inför nästa termin. Totalt belopp i kassan vid årsskiftet är: 17.012 kr.
	
  
9. Rapporter & Skrivelser

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit	
  
	
  
10. Inkomna frågor
Inga inkomna frågor.
	
  
11. Övriga	
  frågor.	
  	
  
På nästa möte tar vi upp:
– Hur vi ska göra för att bättre nå ut till föräldrar som vi inte har e-postadresser till.
– Diskuterar vilka typer av frågor som skall drivas genom föräldrarådet i syfte att
tydliggöra föräldrarådets roll och skapa mer engagemang.
12. Nästa Fika
Susanne Niva tar nästa fika.
13. Nästa Möte
Nästa möte är tisdagen den 10 februari kl. 18.15.
	
  
14. Mötet avslutas

