Protokoll
Föräldrarådet Ringsberg
Onsdag 9 maj 2012
Närvarande:
Sara Karlsson, ordf. och för klass 1
Jenny Sjöbring för klass 4
Kaj Landström för klass 2
Dyanne Karlsson för klass 5+förskoleklass
Alla Klintborg för klass 5
Anna Bärtås för klass 4
Gustaf Waxegård för klass 1
Erling Rask, rektor

1.
2.
3.
4.

Kort presentation av varandra.
Dagordningen godkännes.
Protokollet från föregånde möte godkännes.
Erlings punkt!
- Erling informerar om den kommande
föreläsningen om datoranvändning i hemmet.
- Även lite feedback om föräldramötet om
datoranvändningen i undervisningen. Det
allmänna intrycket är att det blev lyckat och är
ett upplägg som kan bli återkommande, med
tanke på hur centrala datorerna kommer att
vara i undervisningen framöver.
- Studenter på LNU får gärna kontakta
föräldrarådet angående informationshantering
på Ringsbergsskolan. De är annars inriktade

på att som ett examensarbete undersöka
informationsflödet i skolorganisationen mer
allmänt.
- Ringsberg kommer att framöver dela en
slöjdlärare med en annan skola i Rottne.
Skolan kommer också snart att behöva
rekrytera en tyskalärare, men annars är det
stabilt på lärarsidan.
- Trafiksituationen i kurvan utanför skolans
entré kommer att ses över samtidigt som
andra planfrågor blir aktuella i höst.
5.

Fråga Erling
- Föräldrarådet frågar Erling om man kan
förbättra systemet kring återlämning av
böcker till biblioteket, alltså böcker som
barnen ska förvara och återlämna. Kanske en
liten hylla eller låda, eller bokinkast? Erling
pratar med Liselotte på biblioteket så att hon
kan jobba med detta.

6.

Ekonomi
- Det har kommit in en del KUL-pengar efter
det att lappar sattes upp med
bankgironummer. Då det verkar vara ett
framgångsrecept pysslar vi ihop ett nytt stort
papper med lappar som går att dra av. Vi
beslutar (igen?) att administrera färdigtryckta
bankgirolappar tillsammans med
informationsbroschyren vid höstterminens
start. Sara tar ansvaret för att fixa förtryckta
bankgiroblanketter.

7.

Rapporter & Skrivelser
- Inget inkommet.

8.

Inkomna frågor.

- Niorna är sugna på att ha ett disco för de små
för att få in lite pengar. Det låter som en
trevlig idé tycker föräldrarådet!
9.

10.

Övrigt.
- Sommargåva. Vi diskuterar lärare och
städerskor. Vi har även en diskussion om
längden på avslutningsuppvisningarna, vissa
upplevde att det var i längsta laget förra
gången. Men å andra sidan är det förstås
roligt för föräldrar att få se just sitt eget barn
visa upp sig på scen. Alla och Kaj har
uppgifter i presentväg, Gustaf och Anna tar
lite extra ansvar för bord och tårtor.
Mötets avslutande. Nästa möte = 4 juni.

