Föräldraråd – 150309
Närvarande: Mikael Sturesson (F), Sofie Sköld (1 o 3), Annika
Hultberg (F o 3), Joachim Åberg (rektor), Cecilia Eriksson (4),
Mimmi Pössi, Cilla Ramde (3 o 6), Erika Sjödahl (1 o 4), Linda
Henriksson (1 o 4), Anna Annell (1 o 4), Malin Borg (3 o 4).
Speciallärare
I början på året var det ute en annons på en speciallärare eller
specialpedagog med ett försteläraruppdrag. Förstelärare ska
vara en person som har lång erfarenhet av pedagogik och god
kompetens som får ett mål att driva framåt på en skola. Det var
ingen av de personerna som sökte som hade tillräcklig erfarenhet
och eget driv. Nu har det varit ute en ny annons om speciallärare
eller specialpedagog utan försteläraruppdraget. Till den här
tjänsten är det åtta sökande och tre intervjuer kommer
genomföras den närmaste veckan. Avsikten är att få två
specialpedagoger/speciallärare till skolan.
Läxor/ Studiestuga
Det har inte diskuterats bland lärarna än, men tas upp i
ledningsgruppen på torsdag.
Allmänna läget i klasserna
Vi tar inte upp enskilda klasser och lärare här utan om ni föräldrar
ser, hör eller har synpunkter – ta upp det i första hand med berörd
lärare och i andra hand med Joachim.
Rastvärdar – vilka tider är personalen ute? Hur lång tid?
Det finns två rastfaddrar ute på alla raster hela dagen. Utöver
detta har lärarpersonalen ett rullande schema på deras
rastansvar.
Fritidsverksamheten
Vi pratade kring målarbetet på fritids och hur mycket handlar om
värdegrundsarbete.

Uppföljning om morgonfritids
Av de föräldrar som har morgonfritids tolkar det som att det blivit
lugnare den senaste tiden. De upplever det som att många barn
är sysselsatta på morgonen. Kan vara bra att kolla med flera
föräldrar om det känns bättre.
Städning
Joachim har lyft att det inte är okej att en person bara har 5,5
timmar på sig att städa hela skolan.
Värdegrundsgrupp
Joachim skulle vilja skapa en värdegrundsgrupp med
representanter från föräldraråd, skola och fritids. En grupp för att
diskutera vad vi tänker om det sociala kring våra barn; diskutera
bemötande. Tänker sig en skola som ligger långt fram i vårt
pedagogiska tänk – vågar testa saker! Ska vi göra detta måste
alla var med så att det blir förankrat även hos oss föräldrar. Hur tar
vi med barnen i det här? På vilket sätt? Hur göra med elevrådet?
Vi diskuterade språket hos barnen. Vilken gräns sätter vi vuxna?
Intresserade av att sitta med i denna grupp: Malin Borg.
Bygg-grupp
I och med att det blir en ombyggnad av skolan blir det aktuellt att
ha en ”bygg-grupp”. I maj börjar de riva Kastanjen. I sommar
renoveras hela biblioteksbyggnaden och till hösten blir det
ombyggnad av hus A. Det behövs en grupp föräldrar som kan
vara med i arbetet kring bygget. Då blir det att vara med och
diskutera möblemang etc. Vi kan sedan informera vidare om vad
som sker i bygget och även att någon/några i föräldrarådet sitter
med på byggmöten. De som är intresserade av att sitta med på
byggmöten är: Anna Annell, Sofie Sköld, Cecilia Eriksson, Annika
Hultberg.
Samhällsföreningen
Integrera med samhällsföreningen och det blir ytterligare en input.
Den 25 mars, 19:00, är det årsmöte med samhällsföreningen. Då

ska det också diskuteras åtgärder i samhället om exempelvis
cykelväg till Rydet etc.
Övrigt
I samband med att det varit en vit skåpbil i Lammhult att det kan
vara bra att göra personal uppmärksamma på det. Även att vi
föräldrar kan prata med våra barn om att inte följa med
främmande vuxna.

Nästa föräldraråd: Onsdagen 15 april, 2015, kl.18:15
Vid tangenterna: Malin Borg

