Protokoll
Föräldrarådet Ringsberg

Måndagen den 3:e September 2012
kl. 18.15-20.15
Sal: Michelangelo, vån 2

1.

Kort presentation av varandra
• Närvarar gör:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sara Karlsson, ordf. (klass 2)
Alla Klintborg, klass 6
Maria Jarz, klass 4
Susanne Johansson, klass 4
Susanne Strigelius, klass 1
Ulrica Carlsson, F-klass
Susanna Henningsson, klass 5
Anna Bärtås, klass 5
Dyanne Karlsson, klass 6
Viveca Evertsson, klass 7
Gustaf Waxegård, sekr. (klass 2)

Dagordning för mötet
• Godkännes.
2.

Föregående protokoll
• Godkännes.
3.

Erlings punkt
• Skolgårdsärendet ska avhandlas i september, efter det
brev som skrivits till kommunen angående skolgårdsfrågan.
Oklart om det blir pengar eller inte, men bra att ärendet
4.
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behandlas. Det är ett prioriterat mål att utveckla
skolgårdsmiljön på Ringsbergskolan.
Datorerna fick stanna i skolan under sommaren, på grund av
att skolan inte kommer undan sin ersättningsskyldighet om
något händer med datorerna under ledigheten.
Föräldrarådet ser inte någon direkt problematik i att det
är så. Datorn är ett arbetsredskap för skolarbetet.
Ett antal ipads med talsyntes har kommit in som ska
användas i första klass för att lära barnen att läsa genom
att skriva.
Om skolorna i framtiden ska självhushålla med datorer åren
som kommer så blir det mycket dyrt, och det är något av
ett bekymmer enligt Erling. Politikerna behöver
uppmärksammas på detta. I sämsta fall finns det risk att
lärartjänster ställs mot datortillgång. Alla är överens om
värdet i att behålla datorerna som ett centralt inslag i
pedagogiken, men precis hur det blir är något osäkert.
Tanken är att på något sätt fortsätta under året med
ergonomiinriktning/hälsa och datorer på föräldramöten.
Det känns allmänt bra att ha tidiga klassmöten och
utvecklingssamtal, och rapporterna som Erling fått och
föräldrarådets intryck är att de tidiga klassmötena varit
bra.
Vi har en diskussion kring klass- och föräldramöten, och att
det är svårt att hitta en form som passar alla.
Skolstarten har förflutit bra, enligt Erling.
Dexter. Barnens schema på fritis ska läggas in i Dexter.
Viktigt att detta görs och att vi hjälps åt att sprida infon
om detta.
Nästa möte ersätts Erling av Eva Petersson.
Fråga Erling

• En fråga om skolmaten ställs, om Erling fått signaler om
den blivit bättre eller sämre sedan bytet av leverantör (nu
Norregårdsskolan). Det har kommit lite smärre indikationer
från sjuan om att de går ned på stan och äter i stället, men
ingen entydig bild. Vissa upplever att maten är god och att
bytet snarare varit positivt.
• Skolan går på minus i delårsbokslutet. Det kan vara
ekonomiskt problematiskt för en liten resultatenhet som
Ringsbergskolan att tillgodose behovet hos barn som har
behov av särskilt stöd, vilket de har rätt till enligt
skollagen. Erling menar att man behöver se över den nya
elevhälsoorganisationen för att undersöka hur den slår mot
små skolor.
• En fråga om utökad tid för barn på fritids ställs, dvs tid
som går utöver vad man normalt sett har rätt till. Det är
individuella beslut som tas av rektor och som endast sker
på förekommen anledning.
Ekonomi
• KUL-pengen. Sara ska fråga (som lämnat mötet när frågan
uppstår) Erling om broschyren som vi hade tänkt dela ut
KUL-pengslapp i. Är den på gång och hur kommer den att
distribueras?
• Kassör kvarstår, men valberedning för nyval av åtm. kassör
och ordf. till årsskiftet behöver utses. Frågan bordlägges
tills vidare. Men alla uppmuntras att funder på lämpliga
kandidater.
6.

Rapporter & Skrivelser
• Inget inkommet.
7.

8.

Inkomna frågor

• Nya representanter.
Övriga frågor
• Inga övriga frågor.
9.

10.

Nästa möte tisdag den 2 oktober. Gustaf fixar fika.

11.

Mötets avslutande.

