Protokoll
Föräldrarådet Ringsberg
2012-02-08
Närvarande:
För klass 3: Fredrik Hjorth (pappa till Elisa)
För klass 2: Annika Flyboo (mamma till Towa)
För klass 4: Anna Bärtås (mamma till Arvid)
Jenny Sjöbring ( mamma till Adam)
För klass 5: Dyanne Karlsson ( Mamma till Daren)
För klass 6: Claes Johansson (pappa till Alva)
För klass 7: Annika Mangerot ( Mamma till Victor)
För klass 9: Jocke Wikström
Lärare representant: Eva Petterson
Rektor: Erling Rask
Övrig inbjuden: Birthe Björkenstock
Ordförande: Heidi Löthman
1. Presentation.
Val av mötes sekreterare, Dyanne Karlsson.
2. Dagordningen godkännes.
3. Genomgång av föregående mötes protokoll.
4. a. Erling informerade om öppet hus, ca 60 – 70 elever kom till skolan.
En utvärdering kommer att göras i klasserna.
b. Eva Petterson välkomnades som lärare representant och informerade
om ämnet livs kunskap och hur barnen arbetar med möten i de olika
klasserna, som klassråd, elevskyddsombud, kompisråd och elevråd.
c. De har även arbetat med en lika behandlingsplan som delats ut till eleverna
som finns att hämta på skolans hemsida.
d. Eva har en Vision av att elevråd och föräldraråd ska kunna träffas
en ggr /termin för att skapa mer delaktighet i skolan.
5. a. Flyttas till nästa möte Måndag den 5/3.
b. Data hantering i skolan och på fritiden. Frågan diskuterades ur flera
olika aspekter.
Beslut togs att:
- Ta in en föreläsare om datahantering bland barn och ungdomar.
- Introduktion till föräldrarna, hur datorn används i skolan i klass 4.

- Erlig skapar en grupp som kommer arbeta vidare med detta.
I arbetsgruppen ingår Bithe Bjökenstock , Anna Bjärtås, JennySjöbring
och Eva Petterson.
6. Ekonomi: Inga tröj inköp till öppehus dagen gjordes.
7. Planering 2012 -Samverkan F-råd och elev råd hur ska det se ut planeras.
- Sockerfri skola?
8. Inget nyinkommet, den tidigare skrivelsen om skolgården är färdig och skickad.
9. a. inkomna frågor: Kaos i torkskåpen på f-planet. Erling tar till sig det och
ska ta upp detta, han är medveten om att det kanske skulle behövas
fler torkskåp.
b. Det har kommit en fråga kring att det är ett tufft språk i tvåan och
hur hanterar man detta? Eva svara att det hanteras i klassråden.
10. a. flyttas till nästa möte.
b. uppdatering av klasslistor, de lämnades ut i pappersform för att se
vilka som fattas. F-råds representanterna försöker komplettera
listorna och meddelar detta till Sara karlsson som har filen med
adresserna. Detta kommer sedan att lämnas ut till F-råds representanter
som mail listor.
11. Nästa möte den Måndagen den 5/3 kl 18.15- 20.15. Jenny tar med sig
någon form av fika.
12. Mötet avslutas

Dyanne och Heidi

