SANDSBRO SKOLAS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemötesprotokoll 6 september 2016
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:
Övriga närvarande:

Christina Björnfot
Caroline Högfeldt Coucher
Linda Bulow
Camilla Frödholm, Johan Krantz, Micaela Johansson, Sophie
Svensson Bruschi, Charlotte Airosto

§ 1. Mötet öppnas
Christina hälsar alla välkomna.
§ 2. Val av justerare och protokollförare
Protokoll: Caroline Högfeldt Coucher
Justerare: Linda Bulow
§ 3. Presentation
På dagens möte deltog de båda nya rektorerna. Vi informerade om föräldraföreningen och
rektorerna berättade lite om deras önskemål om hur vi kan arbeta tillsammans. Sofie börjar
preliminärt den 1 oktober på Sandsbro skola.
En fråga som lyftes var hur vi jobbar tillsammans framöver. Eftersom båda är nya i sina roller
så har vi den närmsta tiden en dialog med rektorerna och hittar under vägens gång nya former
att jobba efter. Rektorerna hjälper oss att marknadsföra föräldraföreningen.
Föräldraföreningen kommer att fortsatt kontakt med biträdande rektor angående frågor som
kommer till oss, uppdatering av hemsidan och vid planering av våra aktiviteter. Vi kommer
att bjuda in båda rektorerna till våra möten (1 gång/månad). Rektorerna kommer att vara med
minst 1 gång/termin.
Den 27 september ska Charlotte gå kommunens webbutbildning och kommer efter det kunna
hjälpa oss att uppdatera föräldraföreningens hemsida.
§ 4. Ledningen informerar
Rektorerna informerade om rastfaddrarna på skolan. De är 2 stycken på skolgården varje
dag mellan klockan 11-13. Deras uppdrag är att finnas till hands. De ska aldrig gå in i eller
löser konflikter. De ska vara extra händer och extra ögon. Det är inte kommunens som
ansvarar för den verksamheten men alla rastfaddrar får en gemensam utbildning.

Fritids har ett nytt tänk. De ska samarbeta mer över husen. De gör nu en ”inventering” över
vilka olika kompetenser som finns hos pedagogerna de kommer sedan erbjuda olika
aktiviteter till barnen.
En ledig tjänst är ute i C-huset. Det är en lärare i förskoleklass och på fritids som ska
tillsättas.
§ 5. Pågående frågor
Utemiljön och skolgårdsfrågan
Föräldraföreningen ställde frågan hur vi kan gå vidare med att frågan att förbättra utemiljön.
- Vad vill barnen få gjort på skolgården? Frågan tas upp med elever och lärare.
- Föräldraföreningen har tillgång till lastpallar som skolan är intresserade av. Michaela
återupptar kontakten. Rektorerna återkommer med hur många de önskar.
- Vi diskuterade syftet med att måla smileys på skolgården. Förslaget är att de är till för
att barnen ställa sig om de vill ha mer kompisar med i leken.
- Föräldraföreningen ska måla sifferorm, twister, hage och luffarschack på asfalten.
- Kan man ta bort staketet mot fotbollsplanen? Rektorerna återkommer med svar.
- Rektorerna återkommer om vi kan sätta upp slacklines (julklapparna) eller om vad vi
ska göra med dessa.
§ 6. Nya frågor
- Föräldrar har reagerat på att det är så korta dagar för årskurs 4. De slutar klockan
13.00 tre dagar i veckan. Frågan ställdes till rektorerna de inte har längre skoldagar?
Svaret är att i år blev det schematekniskt så. Önskvärt är att till nästa år ta hänsyn till
detta vid schemaläggningen. Rätt antal timmar blir det då de har en lång dag då de går
till klockan 15.
- Ventilationen i F-huset är dålig och har varit ett problem i flera år – finns en
åtgärdsplan? Svar: Ett OVK protokoll är gjort. Luftflödet håller måttet. Markis eller
solfilm kan vara ett alternativ. Kökets varma del ligger under F-huset. Efter
byggnationen kommer inte köket ligga där.
- Trygghet och trivsel på skolan - Hur är läget nu på skolan.
Svar: Enkät görs 2 gånger/år hos barnen. Detta sammanställs och analys görs i
arbetslaget. Generellt sätt så trivs barnen bra på Sandsbro skola. Är det några hörn
man inte trivs på så åtgärdar man det. Aktuellt nu är duscharna. Där känner sig barnen
mindre trygga. Det diskuteras väggar och bås i duschrummet.Peter Lantz kommer
vidare att ha hand om fastighetsfrågor. Föräldraföreningen tar upp en diskussion om
vilket forum vi kan vara med i för att kunna påverka duschmiljön. Frågan tas upp på
nästa möte. Johan kontaktar fastighetsägarna.
- Fotbollsplanen har blivit en plats för de lite äldre barnen. Det blir dispyter på där och
på bandyrinken. Föräldraföreningen vill uppmärksamma ledningen på detta så
personalen kan vara mer närvarande där på rasterna.
§ 7. Ekonomi
Kassan innehåller vid mötets genomförande 9 000 kr.
Förra skolstartsfikat kostade 5 200 kr. Årets fika kommer att ha lägre kostnader då vi
beställde billigare billar på City gross. Vid nästa möte har vi den totala kostnaden.

Medlemsantalet sjönk kraftigt förra året. 2015/2016 hade 62 betalande familjer. Det är viktigt
att vi i år fångar nya medlemmar tidigt på läsåret. Vi kommer att finnas med på
föräldramötena den 20 och 21 september och berätta mer om föräldraföreningen.
Hittills har vi 18 stycken betalande familjer för läsåret 2017/2017.
§ 8. Kommunikation
Vi delade ut information om föräldraföreningen under välkomstfikat (föräldrar i årskurs 1)
De inlägg som har gjorts på Facebook i augusti har fått bra genomslagskraft. Vi behöver få
fler som gillar vår sida. Hjälp till att bjud in vänner som har sina barn på skolan.
Statistik:
6 augusti
Ett inlägg om ny skolledning på skolan.
2398 personer har nåtts, 30 gillamarkeringar och 1 delning.
22 augusti
Inlägg om att vi bjöd på bullar och hälsade barn, lärare och de nya rektorerna välkomna. Vi sa
även tack och hej till Ceasar. Vi informerade även om att vi önskade också fler medlemmar.
1673 personer har nåtts och 36 har gillat det.
76% kvinnor och 24% män som gillar vår Facebooksida.
§ 9. Övrigt
Föräldraföreningen kommer att vara med på höstens föräldramöten den 20 september för
lågstadiet kl. 18.00 (åk. F1-1) och 18.45 (åk. 2-3) och för mellanstadiet den 21 september
klockan 18. Vi återkommer via mail vem som kan vara med på vilket möte. Vi diskuterade att
ha en ”Tyst swish-minut”.
Rektorerna tar fram antalet familjer på Sandsbro skola och förser oss med det.
§ 10. Nästa möte
Datum för nästa möte är den 6 oktober 2016 klockan 18.30 i Sandsbro skola.
På agendan:
Utemiljön, slacklines, gubbar och ormar.
Johan tar kontakt med Lotta angående kontaktperson på Vidinge hem. (Duschar).
Nästa möte, vilka punkter ska vi driva mot Vidinge hem.
Hur får vi fler att bli medlemmar
Julaktivitet/höstlovsaktivitet.
§ 11. Mötet avslutas
................................ ................................
Caroline Högfeldt Coucher
Linda Bulow
Vid protokollet
Justerare

