Föräldraråd – 150217
Närvarande: Sofie Wilhelmsson, Anna Annell, Mimmi Pössi,
Charlotte Jönsson, Annika Hultberg, Cecilia Ramde, Linda
Henriksson, Joachim Åberg, Sofie Sköld, Malin Borg.
Inledning
Vi tog en kort presentation av oss själva.
Hur vill vi arbeta ihop - skola och föräldraråd? Vad ser vi för styrkor
med skolan och vad finns det att jobba med? Hur ska vi få en
livaktig föräldraförening? Vad tar vi för roller?
Exempelvis kan vi arbeta kring den eventuella skolombyggnaden.
Vi diskuterade hur föräldrarådet ser ut. Förr var det
klassföräldrarna som gick på mötena. Bra att inte stressa framåt
utan att det är bättre att bygga en bra struktur kring föräldrarådet
och få det att fungera innan det blir en föräldraförening.
Vi behöver kontinuerligt prata om den systematiska
kvalitetsarbetet på skolan. Hur vi kan jobba med det här
tillsammans?
Viktigt att vi nu jobbar framåt och att det som varit kan Joachim
inte göra något åt, men nu och framåt går det att öppna upp en
dialog och göra något bra tillsammans.
Joachim berättade om sin bakgrund till hur han fick det här
rektorsjobbet. Har ett kontrakt på att arbeta här minst fyra år.
Pratar mycket om att vi måste ha en öppen dialog och ha ett
gott samarbete.
Verksamheten
Hur ser vi på verksamheten här på Söraby Skola? Är vi trygga med
att lämna våra barn här?
Skola känns tryggt, men fritids känns inte tryggt. Barn som inte vill
gå till fritids. Några upplever att vissa barn inte har fått den hjälp
de behöver få under skoldagen.

Just på morgonfritids är det oroligt. Hur ser strukturen ut på
morgonen? Vilka rutiner finns det? Tanken från Joachims sida är
att dra ihop fritidspersonalen och ta upp det här med
morgonfritids och diskutera hur situationen kan förbättras. Bjuder
in föräldrarna till barn som har morgonfritids och diskutera direkt
med dem också och om hur det ser ut. Har haft ett sådant
föräldramöte tidigare i höstas, men det kom inte många föräldrar
(kring tio föräldrar).
Fritidspersonalen träffas regelbundet och har börjat diskutera
fritids uppdrag, allmänna råden, skollag etc. Det är ett mer
långsiktigt arbete, men att det inte är tryggt på morgonfritids är
ett akut ärende. Kan vi föräldrar hjälpas åt som vid ett privat fritids
där vi stöttar upp på morgonen? Kan vara svårt för flera barn som
inte klarar av att möta många olika vuxna. Ser också en bristande
respekt från barnen mot personalen. Ingen syndabock utan att vi
måste göra något åt situationen.
Joachim mailar information om morgonfritids till Malin och Sofie
som mailar vidare ut till dem i föräldrarådet.
Viktigt att tänka på hur barnen delas upp under den eventuella
ombyggnaden så det går att dela upp klasserna i mindre
grupper. Finns det många grupprum på de nya ritningarna över
ombyggnationen?
Trivselregler som finns i varje klassrummet – för vems skull finns de?
Vi behöver reflektera över varför vi har vissa regler.
Vi diskuterar toaletterna och det kommer bli en sanering av
toaletterna på Svanen redan imorgon bitti efter miljöarbetsverkets
besök på skolan idag.
Det efterfrågas en speciallärare!
Mail/hemsidan
Det behövs mycket mer information ut. Hemsidan behöver
utnyttjas betydligt mer. Vi är många som efterfrågar att få
information på mail. Vilka ärenden behöver läggas upp på
hemsidan och vilken information ska mailas ut?

Kan man använda sig av något liknande system som
föreningslivet använder sig av (laget.se) för att underlätta för
lärarna när de lägger ut information? Vilket system kan vi
använda oss av istället för alla lappar om adressinformation etc.?
Vi diskuterar allmänt fritidsverksamhet, läxor och resurser.
Vi pratar återigen om att vi föräldrar inte ska prata negativt om
skolan inför våra barn.

Nästa föräldraråd: måndagen 9 mars, 2015, kl.18:15
Till nästa gång vill vi diskutera följande punkter:
-

Speciallärare
Läxor, Studiestuga
Situationen i 6:an och 3A (stökigt och pratigt på
lektionerna)
Rastvärdar – vilka tider är personalen ute? Hur lång tid?
Fritidsverksamheten
Uppföljning om morgonfritids

Vid tangenterna: Malin Borg

