Protokoll Föräldrarådet Ringsberg
2013-12-09 18:15-20:00
1. Ordförande förklarade mötet öppnat och mötet inleddes med en kort presentation av de närvarande
2. Mötetsekreterare valdes Anna Bengtsson
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll gicks igenom
5. Erling och Evas punkt
Växjö kommun söker fyra olika rektorstjänster och till Ringsbergskolan kommer man att intervjua tre
personer, två kvinnor och en man. Man lägger stor vikt vid att det blir rätt person så processen får ta tid.
Nätmobbningensämnet engagerar eleverna mycket. Eva för statistik över hur användandet är och vad
man gör på internet. Detta gäller elever från årskurs 4 och uppåt.
Öppet hus kommer att ske samma dag som kulturnatten d v s 25 januari, man fann det bra förra året.
Det kommer vara samma upplägg med fika där åk 4-5 fixar fikat, föräldrarådetsrepresentanter finns med,
klassrum öppna och information vid bord etc
Erling har inte lagt ner frågan om en förbättring av skolgården. Tyvärr får man nu plocka ner en
förruttnad träborg.
6. Fråga Erling och Eva
Tove har kollat toaletternas skick på eftermiddagen och konstaterar att frän lukt känns samt mycket
papper på golvet. Erling berättar att man under jullovet kommer plocka bort toaletterna och göra rent
under sätta tillbaka dem och ta silikon runt toaletten för att minska risk för att urin kommer under och
bidra till att lukten aldrig kan försvinna. Erling vill påtala att de tre toaletterna som finns vid ingången
från gården sett också ska användas. De är med i beräkningen för att klara av skolans behov.
Frågan vad klubborna ska förvaras ligger hos elevrådet. Ett torkskåp är önskvärt men är en ekonomisk
fråga. Sälja lotter för att få in pengar kanske kunde vara något.
Angående container som står vid anvisad infart bör plockas bort, Erling kollar med Vöfab.
Att niorna pratar med de yngre eleverna om språket och hur det används är önskvärt. Återkommer i
frågan.
Skohylla önskas utanför musikrum för ökad trivsel. Chafikas pappa tillsammans med Carlos vaktmästare

kollar detta.
Önskan finns även att salsnamnen finns på respektive våning och inte bara på första våningen.
För att få vara gymnastiklärare måste man vara behörig.
Trivs man inte med sin mentor, byt. Viktigt med en god relation. Vill man ta upp något så gå via barnet
mentor eller direkt till berörd lärare eller rektor. Inga personliga ärenden tas upp på föräldrarådsmötet.
7. Ekonomi
Mycket KUL-pengar har kommit in och förslag på vad pengarna ska gå till få gärna komma in. Fler
aktiviteter till klassen eller köpa in något till skolan som kan användas på rasterna. Klasserna brukar få
1000 kr men nu finns pengar så den kan i år ökas till 2000 kr. Erling lägger ut frågan på hemsidan. Frågan
tas upp igen i januari i föräldrarådet.
8. Inga rapporter och skrivelser har kommit in
9. Inga inkomna frågor har kommit in
10. Övriga frågor
Foto av föräldrarådrepresentanter kommer att tas i januari för att få med nyrepresenterade och läggas
ut på hemsidan.
Vad en representant gör i föräldrarådet samt vad föräldrarådet gör kommer att formuleras fram under
februarimötet när de nytillträdda har kommit in.
Ica har fixat julgåvan som kommer att ges på tisdag i nästa vecka till lärare och rektor.
11. Nästa fika ta Anna Bengtsson
12. Nästa möte är tisdagen den 7 januari, då har fritids stängt men vi jobbar på som vanligt. :)
13. Orförandet förklarade mötet avslutat 15 minuter tidigare

Sekreterare

Ordförande/Justerare

Anna Bengtsson

Helena Pernefors

