Protokoll Föräldrarråd 5/2 2014 på Ringsberg
Närvarande: Thomas, Helena, Sandra, Nathalie, Anna, Gunilla + Eva & Erling
Dagens möte något annorlunda då vi ger extra tid och fokus till att diskutera Föräldrarådets roll - och
vad rådet gör.
1. Presentation av varandra
2. Gunilla skriver protokoll + lite Helena på slutet
3 + 4 Dagordning fastslås och föregående protokoll gås igenom.
Nya rektorn tillsatt och startar 3/3. Hon heter Susanne Randau.
5 + 6. Eva & Erlings punkt: 13/2 kommer polis Anette på besök till åk 8 och 9. Detta är en del av
arbetet runt mobbing och sociala medier som Eva påbörjat med de större eleverna. Eleverna har
förberett med frågor de vill få svar på och tala om.
Erling berättar att skolan har tankar om att ev bjuda in Mikael Karlsson, föreläsare ”om mobbing”.
Kanske i så fall vända sig till både elever och föräldrar. Ev samarbete med annan skola? I maj månad?
Skolgården: inget nytt angående Erlings äskande av pengar till Ringsberg. (Förälder) Anna Bengtsson
berättar att hon har gjort en skrivelse (i somras) till Skola- Barnomsorgsnämnden, men inte fått
respons (angående skolgården).
Reflektioner från Öppet Hus (här redovisas inte exakt vem som sade vad): bra koncept, inkl
frivilligheten för eleverna (har tidigare varit obligatoriskt att medverka). Lite justeringar till nästa gång
; ”rikta” besökarna så att fler når aktuella aktiviteter. Organisationen i kafét kan förbättras. Kanske
servering på två ställen? Buffébord – sedan betala? Lärarna återkommer på sina ”poster” och därför
fungerar ”utvärdering” direkt till dem (Eva vidarebefordrar). Föräldrarrådet kan uppmana
ringsbergföräldrarna att se hur det funkar i de övre klasserna, där deras barn så småningom kommer att
gå. Gärna fler engagerade vid Infobordet + i kafét till nästa gång. Intäkterna från kafét går till projekt i
Bangladesh.
Liten ”kampanj” pågår där Elevskyddsombud besöker F-klass till åk 5 för att visa och prata om
toalettetikett. Lärare Eva involverad. Tips från åk 6 – 9 hur man kan hjälpas åt att hålla toaletterna
rena. Slogan; ”Håll ordning på toaletten!” Eleverna får också teckna och skriva på detta tema.
Efter Sportlovet tar de äldre eleverna sig an de yngre eleverna med ett nytt tema: ”språkbruk”. Det
behövs lite sanering - eller uppfräschning - där också! Eva återkommer.
10. Vi påbörjar samtalet om Föräldrarårdets funktion. Ett konstruktivt och spånande samtal förs.
Inget beslut tas utan samtalet fortsätter nästa möte. Vi pratar om den text som nu finns om rådet
och den är OK, men kan bli mer levande och beskrivande. Kanske något med lay out? Thomas får
uppdraget att skissa lite på samma innehåll, men i bättre form, till nästa gång. Vi pratar också om
att nå flera föräldrar och förankra Föräldrarrådet bättre - kanske speciellt viktigt att nå F-klassens
föräldrar? Vi talar om att kommunicera på flera sätt; på hemsidan, på Klassmöten. Andra sätt?
Fotografier av representanter är tagna av Ica utifrån att Elevrådet önskade att veta vilka som är
med i rådet. Fotona kommer att finnas på hemsidan (och uppdateras efterhand).

Helena kollar om alla klasser har Klassmöten där man kan kommunicera att det finns 2 000 kr/klass i
KUL-peng att använda denna termin. Eleverna har röstat fram vad de vill göra – och vi föräldrar fixar.
Vi pratar om att detta behöver kommuniceras tydligare; föräldrarna ute i klasserna behöver förstå att
det är de själva som genomför aktiviteten för barnen. Det är inte en ”skolgrej” (däremot går det
utmärkt att använda skolans lokaler).
Information som ska komma alla föräldrar till del kan och bör mailas ut, skickas i pappersform (ihop
med kulpengen) och läggas ut på hemsidan. Vidare skulle det vara bra om en del av klassmötena
avsätt till information om föräldrarådet. I första hand bör klassens representant berätta om
föräldrarådet och initiera aktiviteter som finansieras av kulpengen.
Anna fick i uppdrag att skriva ihop punkterna vad en representant för föräldrarådet har för uppgifter.
Dessa tittar vi över på nästa möte.
Vi skrev även ihop vad klassrepresentanternas roll i föräldrarådet/klassen är. Detta ska bearbetas mer.
11. Nästa möte är 3:e mars.
Sandra och Martin tar nästa fika.
12. Mötet avslutas.

