Föräldraråd – 160203
Närvarande: Jessica Enold (4), Katja Törnblad (1), Jennie
Johansson (4), Annica Kindblad (3 o 6), Ulrika Stålfors (1), Mikael
Sturesson (1), Linda Nilsson (3), Anna Annell (2 o 5), Sofie Sköld (2 o
4), Sofia Rappe (2), Malin Borg (F, 4 o 5) och Joachim Åberg.
Skolinspektionen
Beslutet från skolinspektionen har inte kommit än. Joachim tolkar
det som att det kommer komma kritik, men åtgärder på flera
punkter är redan igång. Bland annat har det varit oro kring
studiero i en av klasserna, men där har det nu satts in åtgärder.
Beslutet pratar vi kring mer vid nästa föräldraråd.
Personal
Lena Jangvik är vikarie för Camilla Hass (föräldraledig) i 1B.
Maria Magnusson, lärare i 1A, börjar på en tjänst på annan skola.
Ida Johansson, lärare i 3:an, byter arbetsplats och där har Petra
Sobeck, som har haft klassen tidigare, tagit över.
Det behövs också en träslöjdslärare till skolan.
Kan vi i föräldrarådet hjälpa till på något sätt för att stötta Söraby
skolas personal? Något vi kan göra för lärarna? Mediyoga? Bjuda
på en kaka? Trivselkväll för lärare ute i Norraby?
Bra att hälsa glatt på personalen på skolan  Tänk på att ett
leende förgyller!
Bygget
De ligger till bra enligt planen. Häromdagen var det strömavbrott,
men det är fixat.
Det har minskat med förstörelse på bygget sedan det kommit upp
väggar och mer belysning.
Tyvärr kommer inte lekställningen upp förrän 2017.

Multiarenan påbörjas under sommaren.
Invigning till hösten
Joachim berättar om mötet med samhällsföreningen.
Samhällsföreningen vill också vara en del i en happening kring
invigning av första delen av bygget. Preliminärt datum blir det
lördagen den 17 september.
Språkbruket och nolltolerans
För tillfället gäller nolltoleransen enbart fritids.
Tas upp att det kan vara svårt att ha en nolltolerans. Lättare ändå
att säga att det är nolltolerens och därmed komma närmare ett
allmänt ”svordomsfri” skolmiljö. Vi lär dem för livet och det är inte
okej att svära när du är vuxen och jobbar.
Matrådet
Matrådet har kommit igång. Matrådet ska få gå på ett
studiebesök i ett kök.
Rutiner kring att inkludera alla elever
Klassläraren har ansvar för att information går ut. Veckobrev som
går ut med mail ska ha alla elevers föräldrar inkluderade i
adresserna.
Återkoppling till föräldrar
Det finns rutiner kring återkoppling till föräldrar. Det har dock
förekommit missar. Jocke kollar upp detta med personalen. Hur
underlättar man kommunikationen?
Idrottshallen
Omklädningsrummen är väldigt kalla. Vi pratar om att det är lätt
att se in i varandras omklädningsrum. Jocke anmäler till
Vidingehem om att det är kalla omklädningsrum och ger förslag
på duschdraperi vid ingångarna.
Pingisrummet

För närvarande är pingisrummet stängt på grund av
byggnationen och för att det händer för mycket där nere. Ska ses
över om det går att ändra detta framöver.
Föräldraråd kontra föräldraförening
Vi för diskussionen kring föräldraråd kontra föräldraförening. Vi
som är här upplever oss nöjda med att ha ett föräldraråd och ha
en dialog med rektorn. Vi beslutar att tills vidare har vi ett
föräldraråd tills vi känner annorlunda.
Övrigt
Vi pratar om skofri skola och om det går att genomföra när
ombyggnaden är klar. Vad ger tossor på fötterna hos personalen
för signaler till föräldrarna? Bra att personal har inneskor att byta
till och att det inte behöver bli så blött och smutsigt inomhus om
det är skofritt.
Det gick inte att genomföra att gå in huvudentrén till matsalen
eftersom Rottnegården hyrs ut under dagtid. Ulrika återkopplar till
att hon pratat med matsalspersonalen och de är inte benägna
att möblera om i matsalen. Kan man gå genom Smedjan när
bygget är klart?

Nästa föräldraråd: Onsdagen den 6 april, kl.18:15, i
personalrummet på Söraby Skola.

Vid tangenterna: Malin Borg

