Protokoll föräldrarådet Ringsbergskolan den 3 april 2013
1. Kort presentationsrunda av de närvarande
2. Mötessekreterare är Thomas Lissing
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
Erling gjorde följande kommentarer:
* Angående de ökade besparingskraven inom kommunen finns just nu ingen möjlighet att
minska verksamheten enligt osthyvelsprincipen.
* Datum är satt för föräldramöte i klass 2.
* Angående elevernas språkbruk är det nödvändigt att skola och föräldrar jobbar tillsammans.
Pedagogerna påpekar kontinuerligt när det behövs, men behöver hjälp från föräldrarna
också. Instämmer i att ämnet är bra för till exempel temadag.
* Ingen förbudsskylt mot parkering framför skolan finns uppsatt ännu, men fastighetsägaren
är vidtalad.
5. Matrådsrepresentanten Jan Bärtås berättade om matrådets senaste möte i mars.
Samordnaren på Norregårdskolan (som numera lagar maten åt Ringsberg) Anders Rodin,
presenterade sig själv och sina uppgifter. Två av skolans elever presenterade en enkät som
gjorts på Ringsberg, där varje klass fått svara på frågor. Frågorna handlade om maten
smakar bra, om den är tillräcklig, om salladerna är goda, om det går att få reda på matens
innehåll, och om hur måltidsmiljön är. Generellt sett har maten blivit bättre, och får därför
mindre kritik. Det finns till exempel inte längre synpunkter på att det serveras ”vuxenmat”.
Det finns dock saker som kan bli bättre. Det finns synpunkter på att grönsakerna blandas för
mycket och att kryddor och dressingar saknas. Det tidigare ”trafikljuset” mot ljudnivån ska
också tas ned. Några tycker det finns för lite mat, men det är inte en generell åsikt. Mängden
köttbullar per elev och portion kommer att ökas på.
Samordnaren ser positivt på att servera smör förutom margarin, och fetare mjölk som
komplement till lättmjölken. Det förs ännu ingen direkt ursprungsdiskussion, men det kan
bli aktuellt senare. Det är svårt i kombination med upphandlingsförfarande, fyllde Erling i.
Det är alltid en kostnadsfråga med närproducerat och ekologiskt, även om kommunen
marknadsför sig som Europas grönaste stad.
Matrådet har nästa möte efter sommaren, den 8 oktober, och Jan tar gärna emot synpunkter
och frågor inför det.
Erling tillade att det finns tankar om att även mellanmålet i framtiden äts i matsalen. Det
vore mer rationellt att låta dem därborta göra det, och det skulle även frigöra personal på
skolan. Det är dock inte aktuellt för frukosten, som färre barn deltar i.
6.

Erlings punkt
1. Avslutningen sker onsdagen den 12 juni kl 9.00 i Kaskad på Folkets park. Där finns scen

men färre sittplatser. Det finns även toaletter i anslutning till lokalen. För att hålla på
timplanen blir skoldagen tisdagen den 11 lite längre. På avslutningsdagen kommer fritids att
finnas på eftermiddagen fram till ordinarie tid.
2. Det sker just nu en organisationsöversyn med anledning av den nya läroplanen. Något
som diskuterats är möjligheter och problem med betygsättningen av eleverna i åk 6. Man är
inte nöjda med fritidsverksamheten, och har börjat ta tag i situationen. Det sker inga stora
förändringar, men troligtvis kommer skillnaden mellan stadierna/arbetslagen att minska, till
exempel att lärare alternerar mellan avdelningarna. Behörighetskraven för lärarna ska också
ses över.
3. Matematiklyftet: Staten satsar nu på ämnet, och alla mattelärare ska få ordentlig
kompetens. Ringsbergskolan plus fyra andra skolor i Växjö är med i satsningen just nu,
under ledning av universitetet i Göteborg. En effekt är att man utökar timplanen, så från
hösten får åk 1, 2 och 3 en timme mer matematik i veckan.
4. Centrumskolan: Det är klart att Ringsberg kommer att använda sig av lokaler på
Arabyskolan, till hemkunskapen. Eventuellt också för idrotten, istället för buss till
Gustavslund (det berör ej F-3:s gympa på Torpa). Användandet av lokalerna innebär att
eleverna får promenera dit. Möjlighet för NO i laborationslokaler finns också. Skolan ser det
som en möjlighet och en kvalitetshöjning.
5. ”Tänk om”, den utbildning för lärare i mac som skolans pedagoger fick genomgå inför
en-till-en-projektets start, har nu kvalitetsmätts nationellt. Elever i åk 5-9 och lärare har fått
svara på frågor om hur långt man kommit i lärandet och utnyttjandet av datorena. I
mätningen ligger Ringsbergskolan väldigt väl till jämfört med andra skolor i landet.
Kvalitetschefen vill därför gärna komma och undersöka varför skolan fått så bra resultat.
6. Även i år kommer datorerna att samlas in inför sommarlovet.
7. Eva Pettersson berättade att elevrådet har beställt nyckelband att sälja, för att dra in pengar till
elevkassan. Det finns redan förslag på fler produkter. Den eventuella vinsten går dels till en
halv temadag efter önskemål, dels till utrustning i lokalerna.
7. Fråga Erling
Inga frågor framkom.
8. Ekonomi
Ordföranden rapporterade att överlämningen ännu inte skett och att man fortfarande inte
kommer åt pengarna på kontot på grund av trasig bankdosa.
9. Rapporter & Skrivelser
Inget inkommet.
10. Inkomna frågor
Inget inkommet.
11. Övriga frågor
Myskväll för F-1 diskuterades, och bestämdes att föräldrarådet bestämmer ett datum och
informerar i klasserna.
12. Vem tar nästa fika?
Ulrika tar nästa fika.
13. Nästa möte är torsdagen den 2 maj.
14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

