Mötesanteckningar vid föräldraråd Ringsbergskolan 2012-12-03
1. Ordförande öppnade mötet och samtliga närvarande presenterade sig.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Erling att kontaktpersonen i
skolgårdsfrågan, Patrik Svensson, kommer att ersättas efter årsskiftet. Erling håller koll på
vem som i framtiden ska kontaktas.
4. Erlings punkt:
a. Nobelfesten. Erling informerade om de engagerade föräldrarnas roll under Nobelfesten.
Tillräckligt många frivilliga, inklusive en tidigare elev på skolan, hade anmält sig. Frågan om hur
elever med specialkost skulle identifieras diskuterades. Erling visade också några bilder från senaste
festen, år 2008.
b. Elevrådet. Erling återgav ett mail från Annika Flybo, där hon rapporterar att eleverna vill ha svar
på sina önskelistor angående kulpengens användning. De föreslog också att få träffa föräldrarådet
två gånger per år. Annika informerade elevrådet om vilka frågor föräldrarådet diskuterat under det
senaste året. Elevrådet kommer att lägga ut sina protokoll på hemsidan, och har för avsikt att också
gå igenom föräldrarådets protokoll.
Elevrådet vill att representanter från föräldrarådet finns med på kommande öppet hus i januari 2013.
Ett nytt pingisbord till 6-9 kommer att invigas på öppet hus-dagen. Utebordet kommer efter
önskemål att flyttas till en bättre plats.
Årskurs 8 kommer att ta över kaféverksamheten.
c. Öppet hus. Nästa öppet hus hålls lördagen den 26 januari kl. 10-12, och kommer att bestå av
samma koncept som förra året. På andra våningen kommer att finnas ett informationsbord för
elevråd, föräldraråd och rektor. Evenemanget är frivilligt för eleverna. Ingen ordinarie undervisning
sker, utan mer i form av förevisning för besökarna. Klass 4 och 5 ska stå för serveringen. En
arbetsgrupp, där Susanna och Helena från föräldrarådet ingår, träffas kl 15 den 18 december och går
igenom upplägget. Bland annat diskuteras lokalfrågan, då det tidigare år upplevts som trångt i
kaféet.
5. Fråga Erling.
Frågan om användande av utomstående vikarier diskuterades. Enligt Erling undviks detta medvetet,
dels för att det blir bättre kontinuitet med den ordinarie personalen som vikarier och dels för att det
blir mindre tapp i undervisningens kvalitet. Erling menade att den befintliga vikarie-poolen inte
fungerar tillfredsställande vid kortare inhopp. Kritik framfördes från föräldrarådet angående den
interna tillsättningen av vikarier, och kvaliteten i detta ifrågasattes. Det påpekades att inhoppen
leder till sämre kvalitet i undervisningen och att barnen gör annat än de borde på lektionerna. Erling
lovade att se över behovet av en eventuell nödplan för längre perioder av vikariat.
Fråga om varför Ringsbergskolan inte är med i VGIF (Växjö grundskolors idrottsförening) väcktes.
Erling kollar detta med pedagogerna Eva och Ola.
Erling meddelade till sist att han återkommer med ordentlig avtackning av föräldrarådets avgående
ordförande Heidi Löthman.
6. Ekonomi. Förra mötets rapport om kulpengen diskuterades. Konstaterades att det var
positivt med ett så stort gensvar på utskicket, då ytterligare pengar ramlade in i kassan.
Fördelningen mellan klasserna diskuterades, liksom Etels önskan om att ta del av kulpengen
för sin verksamhet. Konstaterades att behoven och arrangemangen skiljer sig mycket åt i de
olika klasserna, inte bara beroende på ålder utan också på vilken sammanhållning klassen
har. Likaså diskuterades frågan om vem som fattar beslut om utbetalningarna. Ska hela
föräldrarådet avgöra, eller räcker det med klassrepresentanten? Gunilla avgår till årsskiftet
som kassör, och till ny föreslogs Jenny Cajnerud som dock inte blivit officiellt tillfrågad.
7. Rapporter och Skrivelser. Inga inkomna rapporter eller skrivelser.
8. Inkomna frågor. Inga inkomna frågor fanns att diskutera.
9. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

10. Överlämnande av ordförandeposten. Heidi hälsade Helena Pernefors välkommen till
ordförandeposten och lämnade över mötesledningen till henne. Heidi passade också på att
skicka med några tankar om föräldrarådets och ordförandens roll, med anledning av att
tydliga stadgar saknas. Hon föreslog att uppdraget bör ses över och tydliggöras, bland annat
på hemsidan så att alla kan ta del av det. Man bör också fundera på om det ska finnas en
permanent sekreterare eller om det ska väljas vid varje möte. Det behövs rutiner för
klassombudens kontakter med föräldrarna och vid skifte av representanter. Ska avgående
ansvara för att värva nya representanter? Frågan om lärarrepresentation i föräldrarådet togs
också upp, liksom medverkan i rådet av föräldrar som även är lärare på skolan.
11. Fika. Uppdraget att ordna fika till nästa möte gick till Susanne.
12. Nästa möte bestämdes till tisdagen den 8 januari 2013.
13. Mötet avslutades.

