Protokoll
Ringsbergs föräldraråd 2014-05-07
Närvarande: Helena Pernefors, Anders Silvermarker, Gunilla Lindahl, Midde Afram, Thomas
Lissing, Ulrika Carlsson, Eva Persson, Anna Bengtsson. (Rektor ej närvarande)

1. Mötet öppnades och inleddes med en presentationsrunda av de närvarande.
2. Till mötessekreterare valdes Thomas Lissing
3. Dagordningen godkändes, dock beslutades att av tidsskäl ta redogörelsen för elevrådsmötet före
föregående protokoll
4. Midde redogjorde för sitt möte elevrådet. Årskurs 5-9 deltog, två från varje klass. På mötet
konstaterades att eventuell försäljning av majblommor runnit ut i sanden men att det är värt att
fundera på till nästa år. I så fall bör någon förälder får ta upp tråden och ta ansvaret, inte
föräldrarådet enligt tidigare beslut.
Fråga om varför ingen förbättring har skett på parkeringen lyftes. Fortfarande stannar bilar utanför
och det blir stopp i trafiken. Midde föreslog för elevrådet att elever vaktar och säger till felparkerare
vid något tillfälle, för att visa att det inte är acceptabelt. Elevrådet gillade förslaget och tog det
vidare till ledningsgruppen. Skyltar, flygblad och dialog tyckte ledningsgruppen var okej, och ville
gärna ha föräldrarådets medverkan. Gunilla anmälde sig som frivillig. Eva lovade prata med
eleverna och be om förslag på datum.
Eleverna efterlyste dokumentet om föräldrarådets roll. Dessa ska enligt föräldrarådet ligga på
hemsidan.
Eleverna informerade om att klassrådet är var sjätte vecka, om föräldrarådet har frågor kan dessa tas
via Eva. Föräldrar är också välkomna till klassråden.
5. Föregående protokoll gicks igenom, med följande kommentarer:
På elva av skolans toaletter är nu toalettetiketts-teckningarna uppsatta, berättade Eva.
Det ifrågasattes varför inte årets skridskoåkning blev av, om det verkligen hade med säsongen att
göra.
Rektor Susanne har talat med Vöfab om trasig spegel, som nu är lagad.
Skanska har lovat återställa miljön framför skolan så fort bygget är klart och tillsammans med
Vöfab ska skolan gå igenom vad som kan göras angående trafiksäkerheten.
Angående den övriga säkerheten kring skolan har inget nytt inträffat. Inga incidenter rapporterade.
Likabehandlingsplanen kommer föräldrarådet att få ta del av så småningom. Den ska först ut till
personalen och sedan till eleverna. Tillsammans med eleverna jobbar personalen med främjande,
förebyggande och åtgärder i frågan. De pratar bland annat med kamratstödjarna om stämningen i de
lägre klasserna.
6. Evas punkt:
Kvalitetssäkringen pågår och den 13 maj får skolan besök av kulturministern.
Det blir releaseparty på centrumskolan inom de närmaste veckorna. Åk 1-5 har seminarier med
författare och utgivning av boken kring stafettskrivandet.
Fredagen den 13 juni sker skolavslutningen på Kaskad, kl 9-11.
Måndagen den 12:e maj får eleverna en heldags förupplevelse kring det kommande temat, för att

inspirera och skapa nyfikenhet. Nästa läsårs första skoldag är också planerad.
Det är klass 1, 3, 5, och 7 som bakar tårtor till skolavslutningen + föräldrar i föräldrarådet.
7. Fråga Eva:
Får skolan ta emot pingisracketar eller liknande? Ja, säger Eva.
Varför bjuder inte skolan på ekologisk frukt vid klassmöten? Eva tar upp det.
Får överbliven mat från exempelvis övernattningar lämnas kvar? Nej, det går inte enligt
hälsovårdsbestämmelserna, berättade Eva.
Hur ofta bjuds det på glass? När skolan var klar med centrumstafetten fick de glass, men annars inte
så ofta, säger Eva.
8. Ekonomi. Några klasser har börjat använda sin kulpeng. Kan den användas till andra grejer som
föreläsningar? Det beror på om man ser den som barnens, eller föräldrar och barns pengar.
Meningen är att den ska vara för barnen.
9. 10. Inga inkomna rapporter, skrivelser eller frågor.
11. Övriga frågor
En punktlista för övernattningar på skolan skulle behövas. Vissa saker finns att tänka på, och dessa
vore bra att spalta upp. Bland annat informationen om att ingen mat får lämnas kvar. En lathund för
kommande övernattningar.
Till nästa möte lyftes frågan om skolans datorer. Vad händer med datorer och ipads framöver?
12. Nästa fika tar Ulrika.
13. Nästa möte blir den 2 juni.
14. Mötet avslutades.

