Föräldraråd – 150415
Närvarande: Mikael Sturesson (F), Sofie Sköld (1 o 3), Annika
Hultberg (F o 3), Jennie Johansson (3), Joachim Åberg (rektor),
Cilla Ramde (3 o 6), Linda Henriksson (1 o 4), Sofie Wilhelmsson (3),
Jimmy Carlström (2), Daniel Stendahl (1), Malin Borg (3 o 4).
Vi började med att gå igenom föregående protokoll.
Specialpedagog
Det är en specialpedagog anställd, Eva-Lena Eliasson. Hon har
fått i uppdrag att först titta på fritidshemmet. Hon har mycket och
lång erfarenhet i yrket.
Jakten på en ny speciallärare fortgår för att få rätt person till
tjänsten.
Läx/studiestuga
Tanken kring läx/studiestuga följer med till höstens planering.
Rastvärdsschema
Rastvärdsschema finns vid ingången till personalrummet om man
vill kika på det.
Fritidshemmet
Arbetet med värdegrundsarbetet kring fritidshemsverksamheten
fortskrider. Enkäten är en del i detta.
Städningen
Joachim har pratat med den person som ansvarar för ISS. Han har
också pratat med lokalvårdaren, Letizia, på skolan. Hon känner
sig väldigt stressad. Joachim har gett henne en timme extra för att
hon inte ska uppleva lika mycket stress och kunna ta vissa
toaletter två gånger per dag.

Värdegrundsarbete
Vi i föräldrarådet börjar på värdegrundsgruppen innan
sommarlovet, men övrig lärarkår blir deltagande först till hösten.
En kortare och mer effektiv väg att bygga broar mellan skolan
och föräldrar.
Bygginfo
Biblioteksdelen ska bli klart under sommarlovet. Kastanjen kommer
att tas bort. Under ombyggnationen av skolan kommer det
försöka lösas så att det blir så få flyttar som möjligt. Ett bra tillfälle
att se möjligheterna med att bedriva utomhuspedagogik. Hösten
2016 ska nya byggnaden vara färdig att tas i bruk. Därefter görs
resten av A-huset iordning. Till hösten 2017 ska skolan vara färdig
och 2018 är även Svanen klar till förskolan.
Vi kommer in på diskussionen kring ”lilla gympasalen”. Hade varit
önskvärt att fått bort den till fördel för skolgårdsyta.
Bygg-gruppen på skolan har fått i uppgift att på något bra sätt få
barnen att bli delaktiga i byggprojektet. Joachim tar med sig
förfrågan om att få fram bilder på blivande skolan.
Enkäten angående frtiridshemmet
Det var onödigt omständigt att fylla i och skicka enkäten. Enkäten
blev inte heller anonym eftersom man skickar från sin egen mail.
Joachim tar till sig detta och det kommer göras annorlunda nästa
gång.
Maten
Vi kom in på diskussionen om mat och om att mängden mat är
begränsad. Den här frågan tar också Joachim med sig.
Föreläsning
Mikael pratade om en föreläsning som föräldrarådet på förskolan
anordnar till hösten. Det ska handla om barns it-användande. De
vill ha någon från föräldrarådet som hjälper till att engagera sig i
arrangemanget. Malin Borg anmäler sig att hjälpa till.

Nästa föräldraråd: Tisdagen 19 maj, 2015, kl.18:15
Vid tangenterna: Malin Borg

