Protokoll föräldrarådet Ringsberg
2013-11-06 kl 18.15-20.15
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna.
2. Till mötessekreterare valdes Thomas Lissing.
3. Dagordningen godkändes
4. Elevrådets punkt
Tove Söderlind (åk8), Viktor Klasson (åk8) och Elias Pernefors (åk6) medverkade som
representanter för elevrådet. Det var första gången som elever/elevråd deltar i föräldrarådets möte.
De hade följande information och frågor:
Kulpengen. Elevrådet har sammanställt kulpengen. Eleverna har olika önskemål som redovisades
och finns i separat dokument. Det innehöll önskemål om bland annat myskvällar, övernattningar,
Leos Lekland, paintball, disco, Liseberg, Bodaborg, gocart, bio samt bidrag till klassresa. F-klassens
önskemål tillkommer, och det kompletta dokumentet ska sedan skickas till föräldrarådet.
Vad gör föräldrarådet? Erling förklarade att det är viktigt för honom som rektor. Klasserna är
representerade, och han kan diskutera med föräldrarna eller informera dem. Föräldrarådets
representanter menade att man som förälder får bättre inblick i skolan och hur den fungerar. Man
diskuterar inte enskilda personer utan pratar övergripande om verksamheten. Det handlar oftast inte
om problem utan konkreta saker som öppet hus, Nobelfesten, skolgården mm. Varje representant
kan förmedla ”sin” klass synpunkter, t ex om förbättringar som behöver göras.
Vilka föräldrar sitter i rådet? För att det ska bli tydligare kommer Helena uppdatera listan över
representanter på hemsidan. Mötesprotokollen kan läsas av alla och läggs ut på hemsidan någon
vecka efter varje möte. Det finns ett dokument om föräldrarådet och dess verksamhet, men det
håller på att göras om. Det är nästan klart, och kan mailas ut till klasserna eller skickas med
klassombuden till kommande klassmöten.
Hur kan elevrådet och föräldrarådet samarbeta? Föräldrarådet tycker det är en bra början att
elevrådet är med på mötena. Föräldrarådet skulle också kunna närvara på klassrådsmötena, som
äger rum var 6:e vecka.
5. Föregående protokoll gicks igenom med följande kompletteringar:
Trafiksituationen. Staketet finns nu på plats. Vid Västergatan kör fortfarande fordon mot enkelriktat.
Erling kommer eventuellt be polisen göra stickprovskontroller. Vid anvisade infarten står ofta en
container i vägen. Erling kollar upp detta, förmodligen försvinner någon av dem snart.
Dexter. Eva förtydligade att närvarokollen görs så fort som möjligt, men inte alltid direkt vid
lektionsstart. Det beror på hur lektionen ser ut, menar Eva. Det är dock ingen risk att någon
försvinner, man har god koll. I slutbetyget för åk 9 anges det om man har hög frånvaro, men inte i
de andra klasserna. Statistiken ger främst ett underlag för utvecklingssamtalen.
Städningen. Någon förälder behövs för att kolla städningen under någon eftermiddag. Tove
Andersen anmälde sig som frivillig, till kl 15.45 tisdagen den 15:e november. Miljö och hälsa har
varit här under höstlovet och har synpunkter om förbättringar. Vi är inte nöjda ännu, säger Erling.
Elevskyddsombuden tycker att det vore bäst med en diskussion om vett och etikett för att lösa
problemen, berättar Eva. Hellre det än uppdelade toaletter mellan tjejer och killar. Det är även en
föräldrafråga, menar Erling.
Korridoren. Elevrådet har fått frågan om klubbornas förvaring att fundera på, berättade Eva.
Utrymme finns inte för större eller annorlunda utformade elevskåp, men eventuellt till fler torkskåp.
Erling kollar upp detta.
Nätmobbning. På hemsidan finns information om att arbetet har kommit igång. Filmen som visas
för eleverna tar upp flera aspekter och synpunkter. Eleverna får ett anonymt formulär efter filmen,
resultatet blir sedan underlag för rollspel och ger en kartläggning för skolan. Språkbruket kommer

att diskuteras. Bruket av mobiler diskuteras kontinuerligt, och det har hittills inte inträffat något
allvarligt. Frågan väcktes om mobiler ska förbjudas i omklädningsrum i förebyggande syfte. Eva
menar att problem med detta inte förekommit, men hon och Erling tar med sig frågan. Föräldrarna
kommer så småningom att bli inbjudna till dialog och få veta vad de kan bidra med i frågan om
nätmobbning.
6. Erlings och Evas punkt.
Erling informerade om att han under våren 2014 kommer att sluta som rektor för Ringsbergskolan.
Hans uppdrag som resultatsenhetschef för flera skolor och förskolor har utökats och situationen
blivit ohållbar. Erling kommer därför att rekrytera en ersättare som under våren kommer att gå
bredvid, för att senare ta över som rektor.
7. Fråga Erling och Eva.
En fråga ställdes om Luciafirandet, om det inte kan göras mer publikt. Eva förklarade att det redan
görs flera publika arrangemang varje år, men att allt kan inte vara utåtriktat. Dessutom finns inte
heller lokal på skolan för att kunna ta emot alla föräldrar och anhöriga. Hon hänvisade till det årliga
julspelet och sommarfesten som tillgängliga för föräldrar och anhöriga.
8. Ekonomi.
Jenny gör en sammanställning av ekonomin i slutet av november.
9. Inga rapporter eller skrivelser hade inkommit.
10. Inga inkomna frågor fanns att redovisa.
11. Övriga frågor.
Föreslogs och beslutades att mötesordförande väljs vid behov, istället för stadigvarande vice
ordförande.
Ulrica tillfrågas om att ordna julgåvan till pedagogerna.
Ingen har i dagsläget anmält sig till ordförandeposten i föräldrarådet, till vårterminen. Helena har
suttit i ett år, och kan eventuellt tänka sig sitta kvar ett år till.
Ordföranden mailar ut underlaget till föräldrarådets stadgar och mål för vidare diskussion nästa
möte. Det behöver även formuleras om och göras läsvänligt.
12. Nästa fika ordnas av Dyanne.
13. Nästa möte är måndagen den 9 december, kl 18.15-20.15.
14. Ordföranden avslutade mötet.
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