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Presentationsrunda
Val av mötessekreterare: Cecilia Jakobsson
Dagordningen fastslås
Föregående protokoll: ingen anmärkning
Eva Pettersson, pedagog på Ringsbergskolan, har 3 punkter hon ber föräldrarådet gå
igenom:
- Samarbete skola – föräldraråd
Föräldrarådet tycker det har varit mycket positivt att representanter (rektor +
pedagog) från skolan har deltagit på våra föräldrarådsmöten. Det har varit bra
information och snabb respons. För att få en bra samverkan mellan skola och
föräldrar ser föräldrarådet gärna att representanter från skolan fortsätter att
medverka på mötena. Eva ser också positivt på samarbetet och ger exempel på
frågan om grupparbeten som togs upp under ett föräldrarådsmöte som ledde till
ett fortsatt arbete med frågan i lärararbetslagen.
- Upplägget: Information – kvalitetssäkring – likabehandling
Föräldrarådet anser att det varit bra och relevant information från skolan som
tagits upp på mötena.
- Synpunkter, önskemål?
Diskussion kring deltagandet i föräldrarådet. Behov av att synliggöra och stärka
föräldrarådet bland föräldrar tidigt!
Föräldrarådet ställer sig frågande till val av plats för sommaravslutningen
(Bergendahlska gården). Eva har ej varit med i planeringsgruppen och kan inte
svara på några frågor gällande detta förutom att det är beslutat. Även frågan om
val av plats för högstadiets orientering (Araby) kommer upp då det förekommit
konfrontation mellan elever och boende på området. Eva ska ta det vidare med
berörd personal på skolan. Diskussion kring nationella proven samt övriga prov.
Önskemål om tydligare instruktioner kring vad som ska läsas på inför prov. Eva
berättar att skolan nyligen beslutat om mobiltelefonförbud i matsalen då man
upptäckte att många elever ”använde” mobilen när de åt mat och då drog över
tiden i matsalen.



Ekonomi
11265,50 kr finns i dagsläget i skolkassan. Kulpengen blev i år 1000 kr per klass, några
årskurser har dock inte utnyttjat kulpengen ännu.



Rapporter och skrivelser
Inga inkomna.



Inkomna frågor
Inga frågor inkomna.



Övrigt
- Till sommaravslutningen (Torsdag den 15/6 kl: 13:00 på BG) blir det inga
tårtor/tårtkalas. Detta på grund av att det inte finns några kylmöjligheter eller
plats på BG. Årskurs nios föräldrar har ordnat separat tårtkalas.
- Nya föräldrarådsrepresentanter – övergång ht-17. Liselotte föreslår att
nuvarande representanter är med på första föräldrarådsmötet nästa läsår
tillsammans med de nya föräldrarådsrepresentanterna för smidigare övergång.
Var och en ser över sina möjligheter till detta.
- Liselotte är med som föräldrarådsrepresentant den 11/5 då de nya f-klass
eleverna + föräldrar träffas i skolan.



Mötet avslutas

/Cecilia Jakobsson

