Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Närvarande:

§1

12 januari 2010
Plats:
Lärarrummet
Camilla Fors, Pernilla Eckervad, Pernilla Möcander, Åsa Olsson,Maria Lundin, Jessica
Roström, Susanne Andersson, John Twisk, Ann-Britt Peterson (rektor) och Katarina
Sturesson (skolrepresentant)
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Camilla valdes till mötesordförande och Pernilla E valdes till sekreterare.

§3

Val av justeringsman
Åsa och John valdes till justeringsmän.

§4

Rapport från skolan:
Ann-Britt rapporterade att:
- Barn födda mellan 97 och 99 kommer att få hem en hälsoundersökning i ABISSundersökningen. (ABIS = Alla Barn i Södra Sverige). Barn i dessa årskullar här
hälsoundersökts under längre tid för att hitta orsaker till allergier och diabetes.
- Höstterminen hade ett bra avslut, och vårterminnen har börjat i samma anda.
Stämningen på skolan är god.
- Inför hösten är tanken att behålla 3 paralleller i årskurs 4, istället för att slå
samman till två klasser. Anledningen är att barnkullen är så stor att det inte är
möjligt att slå samman.
- Man har nu börjat använda korridoren till ”läromedel”. Exempelvis med en
multiplikationtabellruta, tidslinje, tallinje och karta. Förhoppningen är att till våren
även kunna använda skolgården på samma sätt.
- Skolan har sökt projektpengar för matematik utveckling. Man har sökt pengar till
detta tidigare men fått avslag. Nu söker man med anledning att man vill stärka
problemlösningsförmåga i de lägre årskurserna
- Med anledning av det fina vintervädret så att det mycket skridsko och pulkaåkning
på gång.
- Skolans assistent Katarina är sjukskriven sedan ett par månader. Det innebär extra
administrativt arbete för annan personal på skolan.
Vi har fått ännu ett anonymt brev som tar upp stöd till barn med särskilda behov,
och vi tog ännu en gång upp frågan om hur man arbetar kring det här.
Brevskrivaren anser att hans/hennes barn inte får det stöd som barnet behöver och
uppfattar att skolan inte tar problemet på allvar.
- Ann-Britt har tagit fram ett dokument som ska tydligtgöra den arbetsgång som skolan har
för att följa upp elevers Kunskapsutveckling och sociala utveckling kopplad till läroplan och
kursplan. Dokument är bifogat protokollet. Ann-Britt upplever också att det på de senaste
åren har blivit allt svårare extra resurspengar för elever som behöver särskilt stöd.
Detta är det andra anonyma brevet vi för angående det här. Anonyma brev är omöjliga att
bemöta. Men för att tydliggöra vårt uppdrag så är föräldraföreningens uppdrag att vara en
informations- och diskussionskanal mellan skola och föräldrar. Skolan styr hur det
pedagogiska arbetet sköts. Det är inte vår uppgift att ta ställning i olika specifika elevfall.
Alla medlemmar är ALLTID välkomna att delta på samtliga styrelsemöten och ta del
av den information som vi får av Ann-Britt. Man kan då också själv framföra den
synpunkter som man har på skolan. Har man inte möjlighet att vara med på möten är
går det också bra att lägga brev i vår brevlåda. Men anonyma brev är svårt för oss
att bemöta och arbeta vidare med.

§5

Scen
Vi pratade vidare om möjligheten att bygga en scen på skolan.
Fredrik hade skickat med en rapport till Camilla angående projektpengar. De projekt/fonder
som vi hade funderat gav inte pengar till fasta installationer, så tyvärr har vi inte mycket att
hoppas på där.
Ann-Britt menade att det är mycket viktigt att vi har Vidingehem med oss i det här arbetet.
Camilla F kontaktar dem.
Mia arbetar vidare med att få ett kostnadsförslag, så att vi vet om vi har möjlighet att
genomföra eller inte.

§6

Ny hemsida för skolan
Hela kommunen har bytt upplägg hur skolar presenteras på webben. Varje skola har sin
egen hemsida. Sandsbro skolas sida är inte klar riktigt ännu. Föräldraföreningen kommer
även i fortsättningen att få ha en sida på skolans hemsida. Men vi kommer inte att kunna
redigera den själva längre, all publicering får gå via skolan.

§7

Föreläsning om internet
Pernilla M har undersökt vidare angående föresläsning om Internet. Via ett projekt som
heter Surfa smart, som drivs av Riksförbundet Hem och skola, kunde vi ordna så att en
föresläsare kommer till skolan och pratar med årskurs 3-4 och 5-6, killar och tjejer för sig.
Det hela följs sedan upp med en föreläsning för föräldrar. Pernilla har pratat med Tobias
som är IT-pedagog på skolan, och han ser detta som något mycket positivt.
Även Ann-Britt tycker att detta skulle vara mycket bra, och det skulle vara möjligt att
avsätta tid för detta för de berörda klasserna. V10 eller 11, skulle passa skolan bäst.
Pernilla M kontaktar åter Surfa smart för att stämma av kostnad och tid med dem. Vi kan
inte bestämma om vi kan genomföra det här eller inte förrän vi vet vad det kostar oss.
För att Riksförbundet Hem och skola överhuvudtaget ska kunna hjälpa oss med detta
måste vi vara medlemmar i Riksförbundet Hem och skola.

§8

Torkskåp
Vi har fått önskemål från en medlem att framföra att tillgången på torkskåp är dålig på
skolan.
Ann-Britt hälsar att skolan precis har köpt in flera nya stora torkskåp, så det kommer att
finnas flera i varje hus.

§8

Förgående protokoll godkändes
Föregående protokoll lästes upp och godkändes..

§9

Ekonomi
Pernilla M rapporterade att vi har 24837 kr på kontot. Fikat i samband med tomtningen är
ännu inte betalt.

§ 10

Rekrytering av nya styrlesemedlemmar
Inför 2010 är det aktuellt med omval av följande:
- Camilla, ordförande. Camilla väljer att avgå.
- Pernilla M, kassör. Pernilla väljer att avgå
- John , ledamot, John väljer att avgå
- Karin, ledamot. Karin ställer upp för omval
- Helena, ledamot. Helena har inte lämnat besked
- Mia, ledamot. Mia ställer upp för omval
- Jessica, ledamot. Jessica ställer upp för omval
- Susanne, ledamot, Susanne ställer upp för omval
Övriga styreslemedlemmar är inte omval på förrän nästa år.
Till 2010 behövs alltså ny ordförande, ny kassör. Det här året har vi varit fler ledamöter än
vi minst måste vara enligt stadgarna. Men bereonde på om någon av nuvarande ledamöter
kan tänka sig någon av ordförande eller kassörsposterna kommer vi att behöva nya
ledamöter.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte är 16 februari kl 19.00 i lärarrummet

§ 12

Mötet avslutades

Sekreterare

Justeras

Pernilla Eckervad

John Twisk

Åsa Olsson

