Föräldraråd – 150519
Närvarande: Mikael Sturesson (F), Sofie Sköld (1 o 3), Joachim
Åberg (rektor), Linda Henriksson (1 o 4), Sofie Wilhelmsson (3),
Jimmy Carlström (2), Anna Annell (1 o 4), Charlotte Jönsson (4 o
6), Sofia Rappe (1), Malin Borg (3 o 4).
Vi började med att gå igenom föregående protokoll.
Speciallärare
Jakten på en ny speciallärare fortgår för att få rätt person till
tjänsten.
Fritidshemmet
Våra synpunkter om enkäten har framförts till berörda.
Arbetslagsutvecklingsutbildning – där hela arbetslaget träffas och
där två personer, Jenny och Lotta, handleder arbetslaget.
Hälsa och trygghet
Vi pratar om vikten av lugn och ro för barnen och att de mår bra
av bland annat massage.
Det ska bildas en grupp, elevfokusgrupp, med elever som får
komma till Joachim och prata om vad som är viktigt för dem.
Vilka barn som kommer vara med i gruppen ska varieras.
Det genomförs enkla undersökningar i klasserna med frågor på
bland annat om de känner sig trygga? Blir stimulerade i skolan?
etc. Pratar om olika metoder på hur man kan genomföra enkäten
på enkla sätt. Handlar om ett snabbt sätt att för Joachim få en
överblick hur det står till i de olika klasserna har det.
Städningen
ISS har varit på skolan på uppföljningsmöte där Joachim har
framfört sin kritik. Toaletterna ska ångtvättas och de ska hållas
rena. Det kommer bli ett möte till innan sommaren för att se att
det har följts. Det kommer bli fyra storstädningar per år där det
även ingår städning på hög höjd.

Värdegrundsarbete
Värdegrundsgruppens första möte blir nästa tisdag, 26 maj.
Bygginfo
Lars har startat en blogg med bygginfo och bilder över hur det
går. Joachim kollar upp adressen.
Klätterställningen ska tas ner under veckan och den kommer
ställas på området borta vid gamla gympasalen. Joachim kollar
extra med Vidingehem imorgon, 20 maj, att planerna fortfarande
ser ut så. Uppdatering: Klätterställningen har monterats ner och
har skickats på renovering och målning. Den sätts tyvärr inte upp
förrän A-huset är renoverat, det vill säga 2017. Finns det möjlighet
kommer den komma upp tidigare.
Har man tankar och idéer om skolgården kan man vända sig till
någon av dessa föräldrarådsrepresentanter i bygg-gruppen:
Anna Annell: anna.annell78@gmail.com
Sofie Sköld: sofie.skold@live.se
Ritningar på skolan och skolgården finns uppsatta i
personalrummet på skolan.
Maten
Vi skulle ikväll egentligen haft en representant för MOSorganisationen, men på grund av sjukdom kunde de inte komma
ikväll. Till nästa möte kommer Micke Makrill som representant från
MOS.
Lånekläder
Flera utekläder har lånats ut barnen sinsemellan och sedan har
kläder försvunnit eller blivit förstörda. Det behöver finnas ett lager
av lånekläder på skolan/fritids att låna ut ifrån istället.
Vi kom in på att borttappade kläder försvinner från skolan snabbt.
Ett förslag är att kläderna läggs upp på en plats i samband med
föräldrarådet, vilket blir cirka en gång i månaden.

Uppdatering: Nästa gång kommer kvarglömda kläder ligga i
personalrummet.
Rekryteringsläge
Det är tre lärare som går i pension och det är ute ansökningar för
dessa. Det har kommit in femton ansökningar än så länge. Det ser
positivt ut inför hösten att få tjänsterna tillsatta.

Nästa föräldraråd: Onsdagen den 17 juni, 2015, kl.18:15
Vid tangenterna: Malin Borg

