Protokoll, samrådsmöte 20 april 2016
§1 Mötets öppnande
Maria förklara mötet öppnat

§2 Presentation
Gun Albinsson Bloom, Lisbeth Eiman, Ingela (skolan) Marie (förskolan), Olle, Karin K, Karin, Martina,
Marie, Lotta, Maria, Maria och Magdalena (Madde tjuvlyssnar och rättar samtidigt matteböcker)

§3 Val av justerare
Magdalena och Gun

§4 Genomgång av dagordning
Dagordningen godkänns

§5 Medlemmar och ekonomi.
20 betalande familjer. Lappar/inbetalningskort vid nästa tillfälle. Vi lånar tid på föräldramötet i höst.

§6 Uppföljning föregående protokoll
Gläntan
Rutschkanan: Fortfarande inte åtgärdat. Gun och Lisbeth kontaktar Per Jansson (ordföranden för
Föreningslokalen) Nu har sanden kommit.
Staket/grindar/låsen: Inte heller åtgärdat. Gun och Lisbeth kollar detta när de pratar med Per
Jansson.
Skolan/fritids
Inget att följa upp
Båda/övrigt
Incident – åtgärder? Incidentrapporter?
Lisbeth berättar att incidentrapporter ska skrivas varje gång det sker en incident. Återkoppling sker
inte automatiskt till föräldrarna.
Ingela menar att föräldrarna alltid kontaktas när incidentrapporter skrivs på skolan.
Det finns incidentrapporter både på ”Aj, när någon skadat sig” och ”Oj, när någon kunde ha skadat
sig”. Varje termin tittar skolledningen över vilka incidenter som skett för att kunna se mönster och
åtgärda eller förebygga det.

§7 Nuläge: Gläntan
Marie berättar att det fungerar mycket bra på Gläntan just nu. Personalsituationen känns bra. (Anita
är sjukskriven och Nanna vikarierar för henne)
Förslaget om hyllor i hallen för kläder att byta tas emot positivt. Marie pratar med sina kollegor och
återkommer.

Brandtillsyn på Gläntan: Det måste finnas en detektor där barnen sover. Protokollet från tillsynen går
direkt till fastighetsskötaren.
Brandövningen fungerade bra.
Sommarverksamheten: Blanketten kommer inom kort. Ska endast fyllas i och skickas tillbaka om
barnet behöver omsorg. OBS! Det kommer inte att komma några påminnelser!!!
Ökad samverkan mellan förskolan och skolan är på gång. Gemensamma dagar för ledningsgrupperna
samt för skolorna och förskolorna. Christer Westlund kommer att hålla i föreläsningar och
inspiration. Det blir även en gemensam uppstart i höst.
Önskemål från föräldrar att ha samma stängningsdagar för skolan och förskolan. Lisbeth tar till sig
önskemålet.
Trivselaktiviteter för personalen på förskolorna. Smink, yoga, plantera växter – för trivsel och möten
över förskolorna.
Giftfri förskola: en person från varje förskola som blir lite mer ansvarig och får utbildning. De bildar
sen en grupp som kan samverka och lära av och med varandra.
”Egenkontroll”: riktlinjer och rekommendationer vid sjukdom och smitta. Planen kommer att läggas
ut på hemsidan.
8 barn slutar till hösten och 4 står i kö. (21 barn totalt, som det ser ut i dagsläget)
Är personalen utbildad i HLR och luftvägsstopp? Karin K kan tänka sig att hjälpa till att få till det i Tolg.
Utvecklingssamtal: det kommer lappar om det i slutet av april/ börjar av maj.
Nytt telefonnummer till Gläntan: 0470-79 69 85

§8 Nuläget: Skolan
91 elever – vilket är rekord! God stämning på skolan, men visst händer det incidenter. Trygghet har
varit ett tema som hela skolan har arbetat med. Lite oroligt på fritids med de yngre barnen. Men de
jobbar med det.
Mycket positiv upplevelse på Bruksbacken under påsklovet – både barn och pedagoger var nöjda!
Planeringen inför naturcampingen pågår för fullt. Personalen behöver hjälp med att sätta upp tälten.
Eventuellt behövs fler tält – gärna militärtält! (Maria PI och Maria P kollar med bekanta angående
detta)
Personalsituationen: planeringen inför hösten är inte klar. Klassindelningen är inte heller spikad.
Antal föräldramöten: alltid ett på hösten vid uppstarten. Ett under vårterminen om det finns behov.
Dexter: ansökan om fritidsplats samt förskoleplats görs via Dexter
Nytt telefonnummer: 0470-79 69 86 (Bytet av nummer innebär också att det blir lite svårare att nå
personalen på skolan eftersom det kommer endast att finnas en fast telefon samt en mobil)
Sjukanmälan via Dexter kommer att införas på prov under vårterminen, from den 20 maj. Från och
med höstterminen så kommer alla sjukanmälan ske via Dexter.

§9 Övrigt:
Cecilia Svanberg kommer på nästa samrådsmöte för att informera om maten.
Fixardagen på förskolan och skolan kommer att hållas den 4:e september. Förskolan: riva koja, laga
bilarna, plattan under grävskopan, klättergrepp. Skolan: linjer till fotbollsplanen, nät till pingisborden,
höj-och sänkbara hästhinder, nät till fotbollsmålen
Fixardag vid Pannkakshuset planeras.
Avtackning till personalen vid sommaravslutningen. Vi bestämmer att vi skänker en peng till en väl
vald organisation, det här året blir det Majblomman. Vi sätter ihop ett brev som vi skickar ut till alla
föräldrar, via klasslistorna, där vi informerar om detta.
Höstlovsaktiviteter: Många föreningar vill engagera sig för våra barn i Tolg.

