Protokoll Föräldrarådet Ringsbergskolan 2013-05-02
1. Kort presentation av de närvarande.
2. Mötessekreterare är Thomas Lissing.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes, med följande kommentarer:
 Frågan om språkbruket på skolan: Erling ställer sig positiv till en eventuell temadag i höst,
där äldre elever skulle kunna delta och agera som goda föredömen. Idéer finns redan, t ex ett
filmprojekt om hur de yngre eleverna samverkar vid pingisbordet. Eva påpekar att det är
viktigt att alla är med i arbetet kring språket, även pedagoger och föräldrar. Skolans
ordningsregler behöver också uppdateras, vilket skulle kunna diskuteras på ett möte utöver
klassmötena. Det kan skapa en dialog kring vad som är acceptabelt när det gäller
språkbruket.
 Skolavslutningen: Det förtydligades att det är ojämna klasser som bakar tårta.
 Matematiklyftet: Utbildningen till hösten ska inte innebära någon frånvaro för lärarna,
menar Erling, de använder sin konferenstid.
 Upplevelsedagen den 23 maj: Temat är ”Samarbete – kul och lärorikt”.
5. Erling och Evas punkt
 Trafik: Det ska byggas på Mjödner-tomten och arbetsfordonen kan bara ta sig in via
parkeringen. Det ska sprängas bort berg och uppföras två femvåningshus. Trafiken leds
under tiden bara in via Kungsgatan. Med utfart via Västergatan kommer det att bli
genomgående trafik över skolområdet. Ett övergångsställe är målat och skyltar är uppsatta.
En extra spegel vid utfarten mot Västergatan kan komma till, för de cyklande barnens skull.
Byggnationen ska pågå fram till nästa sommar. Bussarna till Torpa/Gustavslund stannar vid
Västra Esplanaden fram till dess. Erling har pratat med Skanska om de olägenheter som
bygget skapar under året, och antytt önskemål angående skolgården. Skanska var inte helt
avvisande till att ge ett eventuellt bidrag som kompensation.
 F-klass: Blivande F-klassare och deras föräldrar besöker skolan den 4 juni kl 09.00-10.30
och den 15 augusti samma tid. 24 stycken är antagna. Det vore önskvärt med närvaro från
föräldrarådet vid dessa tillfällen.
 Organisation: Schemagruppen har haft ett första möte. Troligen kommer lunchen förlängas
för klasserna upp till fyran eller femman, vilket innebär något förlängd skoldag. Idrotten ska
lösas så smidigt som möjligt, så att ställtiden minskas.
 Städningen: Toaletterna städas på morgonen, en extra koll sker före lunchen med den nya
tillagda tiden för städerskan. De nere i kapprummet är värst, men andra är ok menar Erling.
Erling och Eva Yngvesson kommer att göra en besiktning tillsammans med representant för
ISS. Eventuella åtgärder angående entreprenaden ligger på högsta kommunnivå, säger
Erling.
 Trivselenkäten: Enkäten pågår just nu digitalt, berättar Eva P. Med de mindre barnen har
man även en muntlig dialog. Resultatet ligger sedan till grund för likabehandlingsplanen,
och kan kanske komma att publiceras så att föräldrarna får insyn.
6. Fråga Erling och Eva P:

Fråga om det finns några andra planer för skolgården kom upp. Erling berättar att man har tydliga
önskemål att arbeta med och att han fört en dialog med förvaltningen. Enligt Erling borde kanske
föräldrarådet skicka samma skrivelse på nytt till kommunen som man gjort tidigare, med tanke på
att det nu finns en ny kontaktperson. Önskemål från eleverna är bland annat klätterställning,
rutschkana, asfalterad bandybana, extra gungor mm.
7. Ekonomi:
Läget med trasig bankdosa mm är oförändrat.
8. Inga inkomna rapporter eller skrivelser.
9. Inga inkomna frågor.
10. Övriga frågor:
 Myskvällen för F-1: Den 24 maj föreslagit, kl 18-20.
11. Nästa fika tas med av Ica.
12. Nästa möte är bestämt till den 3 juni.
13. Mötet avslutades.

