Föräldraråd – 150617
Närvarande: Eva Ljunggren (F), Mikael Sturesson (F), Sofie Sköld (1
o 3), Joachim Åberg (rektor), Linda Henriksson (1 o 4), Annika
Hultberg (F o 3), Anna Annell (1 o 4), Charlotte Jönsson (4 o 6),
Sofia Rappe (1), Jessica Enold (3), Linda Stendahl (1), Malin Borg
(3 o 4).
Måltidsenheten
Mikael Makrill, samordnare i Rottne-området för måltidsenheten är
på besök för att svara på frågor. Mia som jobbar i matsalen var
också med.
Mia svarar att de beställer mat efter en tabellform som är
utformat en viss vikt mat per elev. Varken Michael eller Mia tycker
att det rimligt att ett barn i förskoleklass har samma vikt på maten
som en åttondeklassare och detta är något som de framfört till
politikerna. Vi som föräldrar kan påverka också!
Det är väldigt bra om vi föräldrar uppmanar barnen att testa av
maten.
Äter barnen av råkosten? Ja, det tycker Mia.
Om det har varit soppa en dag – blir det något annat till
mellanmål på eftermiddagen då? De brukar få fil eller yoghurt.
Serverar flera olika sorters soppa. Till soppa serveras det alltid
smörgås också.
Till nästa gång har vi som utmaning att skriva en meny för en hel
månad.
Pratar om att det kommer bildas ett matråd där barnens tankar
om maten och miljön ska få komma fram. En god idé att Michael
bjuds in en gång per termin för frågor och information om hur det
ligger till med maten.
Det finns både barn och föräldrar som tycker det är högljutt vid
framförallt mellanmålet. Jocke tar med sig det till pedagogerna
på fritidshemmet.

Hur är det med valet av mat? Det är näringsinnehållet de går på.
Matsedel bestäms högre upp och det kommer bli samma för alla
skolor i Växjö kommun.
Inför nästa gång de kommer så får vi gärna maila frågor i förväg:
michael.makrill@vaxjo.se
Gå gärna in på livsmedelsverket.se för information kring
näringslära.

Rektorn har ordet
Pratar om lärarens bortgång förra veckan. Det fanns inte fler
vuxna än Emma i klassrummet när hon framförde att läraren hade
dött. Emma ville själv vara ensam med dem, men hade det varit
fler vuxna hade det kanske funnits fler att ta hand om de barn
som var i klassen. Joachim tar med sig det. De som inte var direkt
involverade tyckte det hade varit bra information. Tyvärr tolkade
någon det som att läraren var en elev.
Jocke undrar över om det kommit upp något om
skolavslutningen? Många positiva ordalag kring skolavslutningen.
Bygget fortskrider som det ska.
Anna informerade om att det fortfarande går att göra små
förändringar på planeringen över skolgården. Klätterställningen är
på renovering och sätts upp igen när ombyggnationen är klar. Ett
förslag är att ta hit sand så att det i alla fall går att spela kula. Det
ska byggas en multiarena. Jocke kollar upp vilket material som
ska läggas på multiarenan och kollar också om möjligheten att
lägga ut sand.
Ett förslag är att personalen på skolan parkerar på Rottnegårdens
parkering. På grund av att föräldrar både hämtar och lämnar
barnen och därmed behöver gå fler gånger till och från
parkeringen med barn.
Jocke informerar om höstens tjänstefördelning. Det har varit gott
om kompetenta personer som sökt tjänsterna som varit ute. I

princip är alla tjänsterna är tillsatta. Petra går till en
speciallärartjänst här på skolan istället för att vara klasslärare. En
speciallärartjänst saknas och en förskoleklasslärare. Ulrika får
förstelärartjänsten på Söraby skola och blir klasslärare för ena
blivande fyran.
Med anledning av att det är många barn som kommer vara på
sommarfritids så kommer fritidsbarnen vara på Kullens förskola
vecka 32.
Föreläsning
Ihop med förskolans föräldraråd är det bokat en föreläsning till
hösten, 15 oktober, kl.18:15. Antingen kommer Åke Sjöberg eller
Mårten Skagert hit och håller i föreläsningen ”Barn, unga, föräldrar
och Internet”. Det kommer vara en diskussionspaus med fika i
mitten av föreläsningen. Vi har ett planeringsmöte måndagen
den 7 september, kl.17:00. Jessica, Malin och Sofia deltar på detta
möte.
Vi diskuterar kring hur många iPads det finns på Söraby skola och
funderar kring om vi som föräldraråd kan påverka om att få hit fler
iPads.

Nästa föräldraråd: Måndagen den 7 september, 2015,
kl.18:15
Vid tangenterna: Malin Borg

