Föräldrarådsmöte Ringsberg
Tid: torsdag 23 november 2017, kl 18.15
Plats: Michelangelo, vån 2
Närvarande: Sarah Holmlund, Erik Thelander, Kristina Altner, Jan Cherpes, Partik Hedin,
Jonas Ingvert, Jenny Hansson, Henrik Törnblad, Helene Thelander, Anders Vannestål, Martin
Strand, Gustav Waxegård, Andreas Ebbelind, Peter Pernefors, Frida Hector, Susanne Randau,
Liselotte Jankin.
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Kort presentation av deltagarna.
Val av mötessekretera: Mötet föreslog Andreas Ebbelind
Fastställande av dagordning: Dagordning antogs.
Föregående protokoll finns att tillgå på hemsidan.
Susanne återkopplar om diskussion om kylskåp, det finns kylskåp att tillgå men beslut
tas gemensamt med eleverna.
Rektor har haft möte med Anders Rodin gällande matsituationen. Eleverna har fått
information/återkoppling. Föräldrarna bjuds in att äta tillsammans med barnen,
information har skickats hem. Skolans interna utvärdering av maten görs under våren
av Eva P.
Omsorg på loven diskuteras. Rektor meddelar att samma regler gäller som vid vanligt
omsorgsbehov. Egen information om omsorg på den specifika skolan får inte
publiceras, denna information ska vara centralt styrd.
Öppet hus den 29 januari, kl 17 – 19.
Susanne informerar om att tio barn finns i närområdet inför ht 2018
Det finns ett fastställt kapacitetsmått på Ringsbergskolan. 24 elever i varje årskurs är
det rekommenderade antalet per klass.
Utvecklingsarbeten just nu på Ringsbergskolan är ”Beteendeproblem i skolan”.
Susanne går igenom vad denna utbildning handlar om. Info finns på följande länk:
http://t.sr.se/2ASPu5F
Hur tänker skolan om #tystiklassen som en fortsättning på #metoo. Tänker skolan
arbeta med detta på något sätt? Rektorn tar med sig frågan till lärarlaget.
Julgåvan diskuterades.

6. Ekonomi – 8919 kr i kassan (kulpengar).
Ordförande har gjort en folder till förskoleklass som delats ut.

7. Inkomna frågor – Situationen i klass 1
Denna punkt rör den genomgång som rektor haft.
8. Övriga frågor – Ny ordförande
Mötet beslutades enhälligt att Lotta Jankin sitter kvar som ordförande ytterligare en
termin.
Torkskåpen diskuterades. Frågan mailas direkt till rektor.
9. Fikaansvarig till nästa möte: Peter Pernefors
10. Nästa möte 24 januari
11. Mötet avslutas

