Protokoll Föräldrarådet Ringsbergskolan 2014-03-03
Närvarande: Helena Pernefors, Anna Bengtsson, Sandra, Ulrica Carlsson, Thomas Lissing, Tove
Andersen + Eva och Erling

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Den sedvanliga presentationsrundan hoppades denna gång
över.
2. Till mötessekreterare utsågs Thomas Lissing.
3. Dagordningen godkändes.
4. Det föregående mötesprotokollet gicks igenom, med följande kommentarer:
Eva berättade att polisen berömt skolans arbetssätt med ämnet nätmobbning, efter sitt besök. Ingen
annan skola arbetar utifrån eleverna på samma sätt.
Erling har kontaktat Michael Gunnarsson angående föreläsning. Föreläsning kan ordnas för alla på
skolan, inklusive föräldrarna. Ingen kostnad framtagen än, och Erling ställde därför frågan till
föräldrarådet om kulpengen delvis kan användas.
Anna berättade att hon haft kontakt med kommunen och att skolan fått pengar till skolgården. Ingen
ytterligare information finns ännu. Erling kontaktar Vöfab om detta och återkommer.
Eleverna har arbetat vidare med toalettetiketten, men något synligt resultat kunde Eva inte bekräfta
än. Likaså pågår arbetet med språkvett, där äldre elever pratar med de yngre. Det handlar både om
ord och om handlingar.
Eftersom F-klass inte har några representanter i rådet bestämdes att representanter från föräldrarådet
informerar på deras kommande klassmöte.
5. Erlings och Evas punkt
Erling berättade att:
Skolans underskott från förra årets budget nu är efterskänkt.
Till skolan har 28 sexåringar sökt och Erling antar 24 av dem. Till åk 7 kommer inga nya elever
eftersom ingen lämnar klassen. Två elever tas in i sexan och ett par i trean.
Det ofta klagas på att det är kallt i skolan; en arbetsmiljöfråga som varit uppe flera gånger. Under
två veckor har nu temperaturloggar funnits i skolan, som däremot inte visat på någon kyla,
temperaturen ligger konsekvent på omkring 20 grader. Vi får återkomma, säger Erling.
Eva berättade att:
Erbjudande om att sälja majblommor har kommit. Skolan håller inte i försäljningen, så frågan
ställdes om föräldrarna vill ta hand om den. Oftast är det trean eller fyran som säljer majblommor.
(Se vidare punkt 7)
6. Fråga Erling & Eva:
När åker eleverna skridskor? Troligen någon gång under mars, menar Erling.
Däremot ingen skidåkning i år eftersom det inte finns någon snö i Hestra.
Hur länge pågår bygget utanför skolan? De kommer nog hålla sin deadline i maj. Erling tar upp den
trasiga spegeln vid Kungsvägen med Vöfab. Frågan väcktes om övergångsställe utanför skolans
entré, där flera tillbud inträffat den senaste tiden. Erling pratar med Vöfab om både tillfälliga
lösningar och framtida vad gäller biltrafiken framför skolan.
7. Ekonomi. Inga förändringar sedan sist.
Frågan om det är ok att bjuda in föreläsare för kulpengen togs upp (se punkt 4). De närvarande var

eniga om att det inte är ok, att det är en aktivitet som mer hör undervisningen till. Dessutom inget
som barnen uppfattar som kul, därför hellre finansiering genom inträde. Helena mailar besked till
Erling.
Eventuell försäljning av majblommor togs upp: Barnen får enligt uppgift behålla 10 procent av de
insamlade medlen. Pengarna ska användas till gemensamma saker för eleverna, bidrag till
lekredskap, utflykter mm. Beslut togs om att föräldrarådsrepresentanter informerar i de berörda
klasserna och låter föräldrar eller mentorer ta initiativet att organisera försäljning om de är
intresserade.
8 och 9. Inga rapporter eller skrivelser hade inkommit.
10. Övriga frågor
Texterna till hemsidan angående föräldrarådets uppgift och representanternas förväntade uppgifter
diskuterades och korrigerades. Några tillägg gjordes.
Sommargåvan diskuterades.
11. Nästa fika tas med av Gunilla.
12. Nästa möte blir den 8 april, kl 18.15.
13. Mötet avslutades

