Protokoll för Ringsbergskolans föräldraförening - 2014-04-08
Närvarande: Helena Pernefors, Gunilla Lindahl, Håkan Norin, Sandra Muro(?), Jenny Sjöbring, Eva
Blad, Susanne Randau, Anders Silvermarker.
1. Kort presentation av varandra
2. Val av mötessekreterare: Anders Silvermarker valdes till mötessekreterare
3. Dagordning för mötet: Dagordningen fastslogs
4. Klassmötena: Klassmötena kring e-mobbing i årskurs 6, 7, 8 och 9 föll väl ut. Man valde att utgå
från elevens vardag. Frågan lyftes om föräldraföreningen tänkas vara med och betala för
eventuella föreläsare i samband med den här typen av insatser. Föräldraförening åtog sig att se
över frågan.
Kommunen satsar nu 500 000 kr på att rusta upp skolgården. Teckningar, som eleverna gjort,
kommer att sättas upp på toaletterna rörande "toalettetikett".
Det konstaterades att det inte finns någon utsedd representant för F-klassen i föräldraföreningen.
Den tidigare uppkomna frågan om ventilationen är nu undersökt och det konstateras att upplevelse
av drag har att göra med vart man sitter i klassrummen och beror på varifrån vinden kommer,
eftersom det finns friskluftsventiler.
Varken år 3 eller 4 har åtagit sig att sälja Majblommor i år. År 5 har dock lyft på sitt klassråd att de
önskar sälja. troligtvis kommer man att erbjuda de lite äldre eleverna att sälja Majblommor nästa
år.
Det blir ingen friluftsdag med skridskoåkning eller skidor den här terminen på grund av för milt
väder.
Bygget i närområdet beräknas hålla på maj månad ut.
I samband med att eleverna anländer och lämnar skolan lämnas från föräldraföreningen förslag på
antingen anlägga övergångsställe eller farthinder vid skolan för att öka elevernas säkerhet.
Föräldraföreningen uppmanar också kommunen att åtgärda trafikspegeln vid utfarten vid
Ringsbergsteatern.
5.Susanne och Evas punkt
Susanne lyfte att ett arbete om kvalité och likabehandling pågår på skolan.
Frågan om Ringsberg är ett osäkert område har uppkommit från oroliga föräldrar i samband med
ett par händelser kring skolan. Susanne har varit i kontakt med polisen kring detta och polisen
meddelar att inga relaterade brott har begåtts i området förutom en händelse där en elev har blivit
förföljd av en cyklist vid Spetsarmossen på hemväg från skolan. Troligtvis florerar det mer rykten
än verkliga händelser. Polisen har dock utökat sin bevakning i området.

Händelser på Arabyområdet - hur säkerställer Ringsbergskolan transporten till Centrumskolan vid
idrottslektioner och hemkunskap? De yngre eleverna går i sällskap i vuxna. De äldre eleverna gör
sällskap av varandra. Vägen fram och tillbaka anses inte som osäker. Däremot finns det elever
som inte använder hjälmar. Föräldrar till dessa elever kommer att kontaktas.
Den 14 mars skulle behoven av sommarfritids ha lämnats in, men bara hälften av de berörda
fritidsbarnen har lämnat besked i frågan, vilket gör det problematiskt att planera personalens
semester.
Ny likabehandlingsplan håller på att tas fram. Finns det något vi som föräldrar ser som vi skulle
vilja att man arbetar vidare med? Det finns ett gott värdegrundsarbete på skolan.
Kvalitet - seminarium kring kvalitet? Behov har setts över vad gäller Matematiklyftet.
Nytt temaarbete kommer att planeras under påsklovet.
Evas bjuder in föräldrarepresentanter från föräldraföreningen till nästa elevrådsmöte 23 april 13.0014.00. Det har varit Matråd, vilket sker en gång om året, mellan elever och berörd personal.
Eleverna gör utvärdering och får sina frågor besvarade från ansvariga personal.
6. Fråga Susanne och Eva: Frågan om mer och bättre information från mentorerna till föräldrarna
efterlystes. Susanne uppmanade föräldrar ta upp frågan med respektive mentor. Om ingen
förbättring kommer till stånd, ska föräldrar vända sig till rektor.
7. Ekonomi: Kan "kulpengskontot" användas för klasskonton? Som svar på frågan uppmanas
klasserna att öppna egna konton för varje enskild klass. Drygt 20 000 kr på kontot.
Föräldraföreningen uppmanar klasserna att göra av med sina andelar. Frågan från Eva om att
använda Kulpengen till föreläsningar bordläggs denna gång. Kan det finnas något ämne vi i så fall
skulle vilja lyfts?
Vem kan gå på elevrådet 23 april? Jenny eller Midde kan antagligen gå.

Vid protokollet: Anders Silvermarker

