Protokoll 180124

Föräldraråd Ringsbergskolan
Närvarande: Ordförande Liselotte Jankin, Rektor Susanne Randau, dramapedagog Eva Pettersson, (F)
Sarah Holmlund, (1) Erik Thelander, (1) Kristina Altner, (2) Jan Cserpes, (2) Patrick Hedin, (3) Jonas
Ingvert, (3) Jenny Hansson, (4) Henrik Törnblad, (4) Lena Olsson Yatskaya, (5) Helene Thelander, (6)
Anders Vannestål, (6) Martin Strand, (7) Emma Edvinsson, (8) Peter Pernefors, (9) Sandra Lagerstedt.
1. Presentation av deltagare
2. Mötessekreterare vid dagens möte är Emma Edvinsson, som också skriver vid kommande
möten om hon är på plats.
3. Dagordning och föregående protokoll godkändes.
4. Rektor Susanne och dramapedagog Eva:
#metoo – har aktualiserats på olika sätt i olika klasser om än inte aktivt i alla klasser
inledningsvis. Teman som t ex kroppskontakt på egna villkor har varit ett exempel. Efter
önskemål om mer samtal om #metoo sattes en timme av för klasserna 4-9 för diskussion
kring detta. Vid dessa diskussioner framkom att relativt många elever inte alls kände till
#metoo trots den massiva rapporteringen om detta vilket var oväntat och ledde till tankar
om vikten av att hänga med i ex nyhetsrapportering.
Torkskåp- insatser pågår för att de torkskåp som inte fungerar och skaffa fler klädkrokar.
Ny personal har rekryterats utifrån behov och är nu på plats, bla gällande klass 1 där det
efterfrågats tydlighet kring personalsituationen.
Idrott- önskemål om mer tid för idrott finns – svårt att få till pga bristande tillgång till lokaler.
Tiden motsvarar ändå kraven på idrott enligt skolans läroplan. Estetiska lärprocesser är
prioriterat och extra tid läggs på detta utifrån skolans profil.
Blogg- ny lagstiftning (dataskyddsförordning) försvårar bloggande på skolan. Oklart vad detta
kommer att innebära för framtiden. Det finns önskemål om annan form av
kommunikation/information t ex veckobrev / infobrev – vilket inte kommer att införas
generellt.
Nyhetsflödet- hemsidan styrs än så länge från förvaltningen, men så småningom ska
uppdraget återgå till personal på Ringsbergskolan. Viss information har kommit ut alldeles
för sent när skolan inte haft möjlighet att lägga ut information direkt utan måste gå via annan
instans.
Strålningsfri skola- det har inkommit skrivelse/rapport om strålning. De dokument skolan
utgår ifrån menar att det inte finns något som hindrar att datorer är uppkopplade på det sätt
som nu sker på skolan.
Säkerhet- incident 180116 där en vuxen okänd person utanför området varit våldsam mot en
högstadieelev. Området bedöms inte generellt som hotfullt/riskabelt. Det är ovanligt med
rapporterade incidenter som berör elever på Ringsberg. Skolan har ett gott samarbete med
säkerhetsstrateg. Viktigt att incidenter rapporteras. Diskussion kring tillgång till mobil på väg
till och från idrott – elever ska ej ha med mobil till idrotten.
Öppet hus 180129- ej regelrätta lektioner, men utställningar, information och café.
Informationsmöte med rektor. Föräldrarådet uppmanas delta.
5. 9174 kr och 90 öre finns på kulpengskontot. Pga förändringar i hemsidan har det varit svårt
att nå ut med information om kulpeng. Ordförande Liselott skickar ut information till
föräldrarådsrepresentanter som skickar vidare till föräldrarna i olika klasser.

6. Situation i klass 1- viss stökighet upplevs t ex runt kapprummet. Skolan/rektor arbetar vidare
med detta.
7. Fråga kring förberedelse för nationella prov- enligt tidigare information sker ingen särskild
förberedelse för nationella prov utan proven ska fungera som en mätning av kunskapsläget.
Bra information om syfte med dessa prov finns på Skolverket.
8. Fråga kring tillgång till vuxen på raster- skickas vidare till rektor.
9. Hål i fotbollsmålen- lösning ev på gång via elevrådet.
10. Säkerhet- bilar parkeras fortfarande i avlämningszonen där parkering är förbjuden och det
utgör en risk på flera sätt – trafikträngsel, ev räddningspersonal som inte kommer fram osv.
Viktigt att alla markerar om man ser detta. Fråga kring om det går att engagera barnen i
detta – rita skyltar? Informationsblad som barn tagit fram? Tydliggöra var man faktiskt får
parkera?
11. Öppet hus 180129 kl 17-19 Liselott representerar föräldrarådet.
12. Nästa möte 180320 kl 18.15

Vid datorn
Emma Edvinsson

