Protokoll från
Föräldrarådet Ringsbergskolan Måndag den 2 september 2013. 18.15 -20.15
1. Ordförande Helena Pernefors hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Mötet godkände dagordningen för mötet.
3. a Till sittande sekreterare valdes Amelie Asp.
b Till kassör valdes Jenny K.
c Till protokolljusterare valdes ordföranden.
4. Föregående protokoll diskuterades med följande synpunkt,
Den pågående byggnationen vid Mjödner inverkar fortfarande negativt då föräldrar ska
hämta och lämna barnen vid skolan, även möjlighet till parkering är problematisk.
Erling har möte med Vöfab under vecka 38 och kommer då återigen att lyfta frågan.
5. Erlings punkt.
Datorerna som årskurs nio haft kommer efter reparationer att delas ut till årskurs fyra. Det
fanns juridiska problem som försvårade för dem att köpa sina datorer.
På skolan finns nu 23 sexåringar och på en del klasser har det fyllts på med nya elever.
Totalt går nu 223 elever på Ringsbergsskolan och det finns utrymmer för fler elever i
årskurs 2 och 3.
I schemaläggning för terminen har lunchrasten förlängts för att minska stressen för barnen
och för att de ska kunna få mer lektid.
I samband med terminsstarten har infektion av löss brutit ut och information har lämnats
av personal samt att lappar satts upp i skolan. För att undvika detta framöver föreslogs att
föräldrar och barn gör en extra luskoll veckan innan terminsstarter.
Gällande personalsituationen så är i princip all ordinarie personal på plats denna termin.
Undantaget gäller träslöjdsämnet där en vikarie anställts. Skolan har även anställt en ny
lärare i tyska.
Skolan har nu infört frånvarosystem Dexter, vilket resulterat i en hel del frågor och kritik
från föräldrar. Skolan kommer justera en del rutiner kring Dexter och på skolans hemsida
finns telefonnummer som man kan ringa om man behöver komma i kontakt med skolan
efter oro kring dextermeddelande. Alla f-9 skolor i Växjö ska in i Dextersystemet.
Skolan kommer under denna termin ha fokus kring trivsel och ordningsregler (här ingår
även mobbning, näthyfs och språkbruk). En temadag kring detta kommer hållas under
terminen och för att arbeta fram idéer mm inför dagen valdes tre representanter från
föräldrarådet att ingår i en arbetsgrupp tillsammans med annan skolpersonal.
6. Fråga Erling.

Fundering kring årskurs 6 idrottsschema lyftes, eleverna upplever det som stressigt att
förflytta sig mellan Ringsbergsskolan och Centrumskolan - skolan ska titta över
planeringen. Under tiden som de har idrott kan de lämna sina datorer i
omklädningsrummet eftersom det hålls låst.
Tidigare har det varit problem kring smutsiga toaletter, nu är toalettstolarna vidgjorde och
städschemat är förbättrat.
En fråga väcktes kring hur skolan agerar då en elev har stor frånvaro? Erling förklarade att
skolan har resurser och rutin kring detta, bland annat arbetar man tillsammans med
elevhälsan, föräldrarna, skolläkare och skolpsykolog och kurator. Vid behov finns möjlighet
att även samarbeta med socialtjänst.
Föräldrarådet ställde även fråga kring om eleverna har möjlighet att ta med egna
innebandyklubbor till skolan, vilket går bra och det finns ett rum där klubborna kan förvaras
under skoltid.
Årskurs 6 har i år en håltimme i sitt schema och diskussion har förts kring om de då får gå
ner på stan? Fritidspedagog Ethel ska även titta på om hon kan hitta på någon aktivitet för
6-orna under håltimmen.
7. Ekonomi
Det finns nu 20 000 kr i kulpeng, vilket är mycket bra. Förra året sände vi inbetalningskort
tillsammans med skolkatalogen och det föll bra ut. Föräldrarådet bestämde att ordföranden
ska undersöka möjlighet till att trycka upp inbetalningskort i år igen, dessutom kommer
information om kulpengen att revideras på skolans hemsida.
8. Rapporter och skrivelser. punkten inte aktuell.
9. Inkomna frågor. punkten inte aktuell.
10. Övriga frågor.
Vi kom överrens om att fråga Sara om hon kan tänka sig att vara vice ordförande.
Vi ska även arbeta fram arbetsbeskrivning kring olika uppdrag i föräldraråden.
Vi kommer även att arbeta fram rutiner och riktlinjer för hur val till posterna inom
föräldrarådet ska se ut.
11. Till nästa möte den 8:oktober tar Midde med fika.
12. Ordförande tackade alla för gott arbetet och mötet avslutades.
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