Föräldrarådet Ringsberg, tisdag 24/1 2017

Närvarande: Liselotte Jankin, Johanna Bergön, Åsa Carlsson, Åsa Karlsson Björkmarker, Cecilia
Jakobsson, Anders Vannestål, Elina Thörn, Frida Hector, Johanna Öhrn, Viktoria Kahlroth,
Susanne Randau och Eva Pettersson
§1 Mötet öppnas
Ordförande Liselotte öppnade mötet
§2 Kort presentation av varandra
Vi gick varvet runt och vi presenterade oss för varandra
§3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Åsa KB
§4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes
§5 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
§6 Susanne och Evas punkt
a) Susanne rapporterade hur det arbetats med och arbetas med säkerheten kring
Ringsberg/Kristineberg och BG efter den incident som diskuterades på föregående möte.
b) Susanne rapporterade om att en skrivelse skickats från föräldrar i F-klass till kommunens
tekniska nämnd gällande parkeringar och parkeringsavgifter utanför skolan. Svaret finns att
läsa via Ringsbergskolans hemsida.
c) Susanne initierade ett grupparbete kring skolans arbete med just grupparbeten. Föräldrarådet
diskuterade vikten av syfte, mål, bedömning och instruktioner för att grupparbeten ska
upplevas och ge så mycket som möjligt.
d) Susanne informerade om skolvalet. Det är 16 elever som har rätt till plats i förskoleklass i
området. Hon påminde också om att elever i åk 6 som inte bor i upptagningsområdet måste
göra ett aktivt val till åk 7 för att garantera sin plats. Det är också gjort en kapacitetsmätning av
skolan som Susanne har som grund när hon samtalar med förvaltningen om fler elever.
e) Susanne informerar om att det i framtiden kommer att bli en central intagning till samtliga
grundskolor i Växjö kommun. Det kommer att innebära att inga föräldrar och barn kommer att
skickas runt mellan rektorer i områden och att intagningen blir likvärdig i alla skolor.
f) Det är fattat beslut om att årets sommarfest kommer att vara i Linnéparken. Det gör att frågan
om tårtkalas aktualiseras då det inte finns kylmöjligheter eller möjlighet att förvara tårtor under
tak. Frågan hänskjuts från Susanne till föräldrarådet och frågan kommer att diskuteras vidare
under kommande föräldraråd.
g) Det är öppet hus på måndag 30/1 mellan 17-19. Det behövs föräldrar som hjälper till att
bemanna kafé och vid infobordet. Liselotte kommer att skicka ut mejl till föräldrarådet om vilka
som kan vara med. Andra föräldrar är såklart också välkomna.

§7 Ekonomi

Vi har 13 851,15 kronor i kassan. Föräldrarådet diskuterade hur mycket pengar det blir per klass
och Liselotte kommer att återkoppla i mejl efter samtal om hur mycket varje klass har att röra sig
med.
§8 Rapporter och skrivelser
Det fanns inga rapporter eller skrivelser att behandla
§9 Nästa fika
Anders Vannestål tar med fika till nästa möte 20/3
§10 Nästa möte
Nästa möte är 20/3 och mötet efter det är satt till 10/5
§11 Mötet avslutas
Ordförande Liselotte avslutade mötet.
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