Protokoll från

Föräldrarådet Ringsberskolan, tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 18.15-20-15
1. Ordföranden Helena Pernefors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. a. Till mötessekreterare valdes Thomas Lissing.
b. Ingen justerare valdes.
3.
4.

Dagordningen för mötet godkändes av de närvarande.
Föregående mötesprotokoll diskuterades, med följande synpunkter och kompletterinar:

Trafiksituationen vid skolan
Erling påpekade att det finns flera problem. Antalet parkeringsplatser är begränsade och det blir snabbt fullt. Därför
cirkulerar bilar runt och bidrar till trängseln. Vöfab kommer att sätta upp ett staket vid restaurangskolan för att göra
området säkrare för barnen. Skanskas byggledning har lovat att vakt ska finnas när arbetsfordon backar mot
skolområdet. Tyvärr kör många (föräldrar) mot enkelriktningen på Västergatan, så där ska bli bättre skyltat. Dessutom
fortsätter många att parkera framför skolan. Något positivt är att fler barn nu cyklar till skolan, och Erling hoppas att
Skanska efter byggnationernas slut till sommaren 2014 ska kompensera stöket med något bidrag till skolgården.
Arbetstrafiken har redan minskat efter att en ny tillfartsväg till byggplatsen från Norra Esplanaden öppnats. Erling
efterlyser fler idéer och förslag till att göra situationen bättre så länge.
Datorerna
F-3 använder nu iPads, det finns omkring en på fyra elever. Kostnaden för nya datorer ökar, vilket kan bli ett framtida
problem. Till sommaren 2014 ska det vara klarlagt om och hur 9:orna kan köpa ut sina datorer.
Lunchstressen
Eva P klargjorde att det finns en given mat-tid i matsalen, innan den får inte eleverna springa därifrån.
Löss
Erling skickar med en uppmaning till luskoll i nästa års sommarbrev, för att minska risken för utbrott av löss vid
terminsstarten.
Språkundervisningen
Positivt är att alla nu väljer språk i sexan, ingen väljer utökad svenska/engelska (SVEN).
Dexter
Erling menar att man få ta att det blir lite olägenheter i början. Det blir bättre och bättre. Fråga väcktes angående smsbeskedet ”Frånvaro: okänd”. Vem har ansvaret för var barnet är? Eva menar att det är bättre att ringa och kolla om man
är orolig. Skolan är skyldig enligt skollagen att rapportera frånvaron och med Dexter får man en bra koll på frånvarons
mängd. Det underlättar vid uppföljning.
Gymnastiken på Centrumskolan
Enligt Ola och Eva är det helt ok att ha datorerna med i omklädningsrummen, eftersom de hålls låsta. Förflyttningen
från gymnastiken till Ringsberg upplevs inte längre lika stressig enligt dem.
Städningen
Ett mail från en förälder hade inkommit och sedan dess har en oanmäld inspektion genomförts. Den gjordes kl 11 på
förmiddagen och de toaletter och korridorer som då kollades var ok. Föräldern vill att representanter från personal och
föräldraråd dokumenterar hur det ser ut på eftermiddagen. Eva P menade att någon personal kunde kolla vid
halvfyratiden. Erling menade att städningen generellt är bättre nu än för något år sedan. Dock är storstädningen som förr
gjordes under sommaren nu utspridd över året. Erling ska träffa ISS och diskutera rutinerna för detta.
Korridoren
Bra lösning på utrymmesfrågan i korridorerna efterlystes. Större skåp får inte plats. Skosluss föreslogs för att minska
smuts i skåp och korridor. Elevrådet ska få tycka till om förvaring av medhavda landhockey-klubbor, bäst vore en lokal
på bottenvåningen för minskat spring.
Kul-peng
Nu trycks inbetalningsblanketten som tidigare följt med telefonkatalogen. Beslutades att ingen katalog ska tryckas
eftersom all information finns att få via hemsidan.
5. Erlings och Evas punkt
Eva berättade om skolans arbete med nätmobbingfrågan. Man har träffat polisen bland annat, och Eva sammanställer
ordningsreglerna från klassmötena. Språkbruket är en viktig punkt, där de äldre eleverna reagerat på de yngres sätt att

uttrycka sig. På Livskunskapen i 6-9 diskuteras e-mobbning, om bemötande på nätet kontra i skolan. Man ska visa
filmen ”E-mobbning” som introduktion och diskussionsunderlag. Eleverna får anonymt ge sina åsikter och berätta om
erfarenheter. Polisen kommer senare och ska berätta om vad lagen säger. Åk 6-9 gör rollspel utifrån Växjö kommuns
mångfaldsprogram för att höra hur språket låter. Till våren förs dialogen igen på klassmötena. Föräldrar, elever och
pedagoger är med i arbetet. Enligt Eva upplevs ingen mobbning på skolan, men tillfälliga incidenter inträffar.
Föräldrarådet skickar vidare frågan till eleverna vad föräldrarna kan göra i sammanhanget.
Öppet hus på skolan hålls som tidigare på kulturnatten, i januari 2014. Konceptet är detsamma, men Erling återkommer
med detaljerna.
6. Fråga Erling och Eva
Frågan ställdes om säkerheten vid skolområdets utkanter. Erling klargjorde att om elever ska vistas på fotbollsplanen
ska en vuxen vara vidtalad. Ettorna går till matsalen i sällskap med pedagog. Personalen har bra koll på eleverna, menar
Erling.
Fråga ställdes också om oroligheter, stök och kränkningar i en av de lägre klasserna. Erling berättade att han hanterat ett
par fall och att skolan endast kan göra något åt det de får reda på. Frågan om extra klassmöte diskuterades, men Erling
menade att mindre möten med några berörda elever och deras föräldrar skulle göra det lättare att hantera. Erling kollar
med mentorerna vilka det i så fall gäller. Viktigt är att mötet blir konstruktivt och till hjälp för alla. Det finns dock inga
snabba lösningar, man behöver jobba med sådana frågor över tid. Påpekades också att föräldrarådet inte går vidare i
frågan utan att det är ett fall för rektor och pedagoger.
7.

Ekonomi. Inget att rapportera.

8.

Rapporter. Inga inkomna rapporter.

9.

Inkomna frågor togs upp under punkt 6.

10. Övriga frågor
Beslutades att ordföranden mailar ut förfrågan om vice ordförande-posten i föräldrarådet. Skulle mer än en anmäla
intresse diskuteras valsituationen på nästkommande möte.
11. Fika
Till nästa möte tar Tove A med fika.
12. Nästa möte är onsdagen den 6 november 2013, kl 18.15-20-15.
13. Mötet avslutades.

Genom sekreteraren
Thomas Lissing

Ordförande
Helena Pernefors

