Protokoll
Ringsbergskolans föräldraråd 2014-06-02
Närvarande: Helena Pernefors (ordf.), Håkan Norin, Thomas Lissing, Djanne Cindee, Ulrica Carlsson, Eva
Pettersson, Anna Bengtsson, Susanne Randau (rektor), Sandra Cabalgante
1. Mötet öppnades och inleddes med en presentationsrunda av de närvarande.
2. Till mötessekreterare valdes Håkan Norin.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll gicks igenom.
Parkeringsövervakning genomfördes tillsammans med elever, och var mycket lyckad. Återkommer
förmodligen till hösten.
Angående önskemål om ekologisk frukt berättade rektor att frukten upphandlas, och man kan därför inte
köpa den var eller hur som helst. Men Carlos försöker köpa ekologiskt så fort möjligheten finns.
Checklista för övernattning på skolan finns klar och ligger hos rektor för slutgiltigt godkännande.
5. Susannes och Evas punkt.
Kulturministern har varit på besök på skolan, berättade rektor.
Förupplevelsedagen har genomförts, med bland annat improvisationsteater.
Likabehandlingsplanen görs klar under sommarlovet. Innehållsförteckning delades ut vid mötet.
Ett intensivt kvalitetsarbete pågår, med genomgång av skolresultaten. Valda delar av arbetet kommer att
publiceras på skolans hemsida under sommaren.
Angående skoldatorer har följande beslutats: alla datorer samlas in och femmorna och niorna får varsin.
Sexorna, sjuorna och åttorna får nya datorer och fyrorna får I-pads.
En lista över mentorer, fritidspersonal och ämneslärare för 2014-15 delades ut vid mötet.
Planeringsarbete för skolgården pågår.
Rektor meddelade att det är kö till alla årskurser utom fyran.
De nya F-klasserna besöker skolan under veckan. Det uttrycktes önskemål om att Föräldrarådet skulle
vara representerat vid besöket. Djanne ställer upp och Gunilla ska tillfrågas.
Eva påminde om att hjälp behövs med att bära tårtbord under sommarfesten.
Eleverna har många frågor om Kulpengen. Eva önskade ett större engagemang från föräldrar för att det
ska fungera bättre. En liten checklista med praktiska råd behövs för att öka tryggheten för föräldrar som
vill engagera sig.
6. Inga frågor
7. Inget särskilt togs upp.
8. Inga rapporter eller skrivelser har kommit in.
9. Inga frågor har inkommit.
10. Övriga frågor.
Önskemål framkom vid mötet om att lössinformation ska finnas med i sommarbrevet som skickas ut före
höstterminen.
Vad gäller nästa läsårs föräldrarådsmöten ska det hållas efter samma veckodagssystem som förut varierande mellan måndagar, tisdagar och onsdagar.
Sommargåva till lärarna och Ehrling diskuterades.
Det föreslogs att Kulpengen ska räknas per kalender år istället för läsår.
11. Helena tar nästa fika.

12. Nästa möte blir när höstterminen har börjat.
13. Mötet avslutades.
Sekreterare: Håkan Norin
Ordförande/justerare: Helena Pernefors

	
  

