Föräldraråd – 150907
Närvarande: Hikmete Krasniqi (1A o 5B), Jennie Johansson (4B),
Linda Stendahl (2B), Jessica Enold (4A), Anna Lemnert (4A), Sofie
Wilhelmsson (4A), Mikael Sturesson (1B), Sofie Sköld (2B o 4B), Anna
Annell (2A o 5A), Mimmi Pössi (F, 1A, 2A, 4B, 6B), Mattias Törnblad
(1B), Cecilia Ramde (4B), Jimmy Karlström (3A), Linda Henriksson
(2B o 4B), Lisa Grantås (2A), Malin Borg (F, 4B o 5A) och Joachim
Åberg.
Rektorn har ordet
Roligt att se alla igen!
Det kommer sökas en vikarie för Sara, en förskollärare, då hon
snart går på föräldraledighet. Till nästa termin behövs också en
lärare för Camilla då hon också går på föräldraledighet.
En praktikant, Oskar, kommer arbeta som resurs i årskurs ett och
på fritids. Förhoppningsvis börjar han redan den här veckan.
Den 22 september kl.18:00 är det föräldramöte för alla årskurser.
För samtliga i Rottnegården och sedan i respektive klassrum. Vilka
frågeställningar kan man ta upp på föräldramötet så att det blir
ett möte?
-

Hur ser andra föräldrar på maten? Är det bara mina barn som
är hungriga?
Spelvanor, internet, fb, Instagram?
Hur pratar man med varandra? Hur ska vi föräldrar samarbeta
med skolan kring detta? Språkbruk? Bra frågor att ta upp på
föräldramötet! Viktigt att alla hjälps åt och att vi är tydliga.

Vi diskuterar hur vi själva agerar om vi hör svordomar bland
barnen.
Likabehandlingsplanen
Vi ser över utkastet från likabehandlingsplanen.
Dörrarna är stängda i A-huset fram till 08:10 för att det ska vara
lugnare i korridoren vid skolstart.

Diskuterar aktiviteter på rasten och fritids. Kan rita upp Kingplaner, hagar, balansbrädor etc. på skoltid. Hur är det med bollar
och annat att tillgå på skoltid?
Ledardeklarationen
Jocke informerar om sin ledardeklaration och hur han tänker kring
den. Finns på hemsidan – läs gärna 
Fruktpolicy
Överlag är det en fruktpolicy på skolan, men att det går att ta
med smörgås (om man till exempel inte äter frukost). Viktigt att
tänka på allergirisk. Jocke tar upp detta med personalen så det
blir samma riktlinje.
Jennie kollar om Ica får lov att skänka bort ”skadad” frukt till
skolan för de elever som glömt eller inte har möjlighet att ha med
sig frukt.
Fritids
Uppdelningen på fritids har upplevts som positivt; känns lugnare.
Är bra att fritidspersonalen prickar av barnen efter skoldagens slut.
Föräldrar som också tycker det har varit bra konflikhantering på
fritids.
Information
Väldigt bra att vissa klasser har bloggar där man som förälder kan
få kontinuerlig information om läxor, skoldag etc. Målet är att alla
klasserna ska ha bloggar så småningom.
Det behöver ses på andra lösningar kring treornas klassrum. Jocke
tar med sig det.
Åskan gjorde att skolklockan gick sönder och det är felanmält.

Nästa föräldraråd: Tisdag 20 oktober , 2015, kl.18:15
Vid tangenterna: Malin Borg

