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Presentation av nya och gamla föräldrar
Dagordningen godkännes.
Föregående protokoll godkännes.
Eva P. ersätter i dag Erling, som inte har möjlighet att närvara.
a. Skolgårdsfrågan: Barnen tar ofta upp skolgårdsfrågor på elevrådsmötena.
En skrivelse har gjorts till kommunen. Ordf. i ansvarig politisk nämnd Patrik
Svensson har lovat att komma till skolan för att diskutera frågan med
barnen.
b. Trafiksituationen är normaliserad på Västergatan. Föräldrarådet ställer sig
frågan om det betyder att trafiksituationen är säkrare? Det finns frågor
kring bland annat bussar som nu åter går från skolentrén, snöröjning och
om att barnen lär sig hur de ska gå trafiksäkert på den omgjorda gatan.
Föräldrarådet håller koll, Eva P tar med frågorna till Erling.
c. Kulpeng. Vi tycker att föräldrarådstexten är ok. Sara har gjort
inbetalningskort som ska spridas tillsammans med skolans
informationsfolder med klasslistor. Distribution av folder till separerade
föräldrar diskuteras, Eva tar med frågan till Erling. Eva tar med frågan till
elevrådet om vad barnen vill göra med kulpengen. Sara fixar ned
inbetalningskortet i foldern. Även diskussion om vad kulpengen kan och får
användas till. Hedi bjuder in kassör Gunilla till kommande möte för att
prata kulpeng. Förslag framkommer att eventuellt vikta pengen till de högre
stadiernas fördel. Men inte lätt.
d. Rastfaddrar saknas helt för tillfället, skolan efterlyser fler. Det innebär att
man är med på raster och är en extra vuxen som ej ersätter en personal.
Hur mycket tid som går åt avgör man själv. Kontakta Eva om du har tips
om rastfaddrar, eller vill bli en själv.
5. Fråga Erling, idag Eva!
a. Förslag om att skriva ut rummet för utvecklingssamtal någonstans, så att
det syns när man som förälder kommer till skolan och ska ha utv.samtal
för/med sitt barn.
b. Hur är det med klassbloggen? Kan bloggen följa klassen genom
årskurserna, eller går inte det?
c. Klädhängare till ytterkläder, går det att ordna mer plats åt ytterkläder?
Skåpen är små. Generellt trångt med många grejer. Eva pratar med Erling.
6. Etel som är fritidsledare på 20% varit på skolan i tre år, hittar på saker på raster
och på livskunskapen. Jobbar även med 6:or och uppåt på torsdagar, pratar om
filmval och om det är ok att visa filmer med 15-årsgräns. Livlig och konstruktiv
diskussion om detta.
7. Elevrådet ska bjuda in någon eller några från föräldrarådet framöver. Datum för
detta kanske kan presenteras kommande möte.
8. Ekonomi: Inget aktuellt
9. Rapporter och skrivelser: Inga aktuella
10. Inkomna frågor: Inga inkomna frågor
11. Övriga frågor: Inge övriga frågor.
12. Valberedning: Anders Vannestål ingår i valberedningen,

13. Nya representanter. Föräldrarådslistan på hemsidan behöver uppdateras. Även
diskussion om hur klasslistorna ska hållas uppdaterade. Tills vidare utgår vi från
att representanter som inte skaffat nya klassrepresentanter sitter. Jan Bärtås
sitter kvar i matrådet. Anders V. är samordnare och alla vi andra hjälper honom
genom att fråga i klasserna.
14. Nästa möte 7nov. Annika f fixar fika
15. Mötet avslutas.
	
  

