Protokoll föräldraråd 2011-10-04
1. Mötet öppnas, presentationer.
2. Närvarande: Rektor Erling Rask, Föräldrar:Jocke Wickström, Gustaf
Waxegård, Annika Flyboo, Fredrik Hjort, Kaj Landström, Anders
Bergön, Pia B Jakobsen, Jenny Sjöbring, Malin Eneborg, Sara Karlsson,
Ordf: Tomas Söderlind.
3. Föregående protokoll gås igenom.
a. Västergatan kommer bli en gångstråksgata, från PM och upp till
Ringsberg. Kommer att påverka Ringsbergsskolans närmiljö en
hel del. Ringsbergskullen ska bli en ”kulturkulle”. Brukarna på
området kommer att träffas framöver för att diskutera
upplägget. Skolgårdsfrågan kommer att tas upp där. Pengar
anslagna från kommunen. Gatan kommer att påverkas i höst.
b. En-till-en projektet: Datorerna tas väl hand om i början men har
nu börjat bli skadade vilket inte är så bra. Viktigt att elever
fortsätter att ta väl hand om datorerna även när nyhetens behag
har lagt sig. Lärarna ska uppmärksamma eleverna på detta och
det är bra om vi föräldrar också gör det. Bra om man stoppar
ned datorn i väska/fodral när man förflyttar sig till exempel.
Datorer är inköpta till f-3 i syfte att starta ett projekt som
handlar om att skriva sig till läsning. Ska kompletteras med
ljudsyntesprogram (så att datorn säger det eleven skriver) som
ännu inte har kommit. Men på G.
c. En digital lärplattform för Ringsbergskolan är under
uppbyggnad. Syfte är att underlätta administration för elever
lärare och föräldrar.
d. Intresserade men inte så många föräldrar har kommit till de
föräldramöten som ägt rum.
e. Två skolinspektioner som genomförs av myndigheten
Skolinspektionen är på gång på Ringsberg och där kommer en
del föräldar bli inblandade genom att till exempel få svara på
enkäter. En inspektion är riktad mot högstadiet och den andra
mer allmän som är en del av en större inspektion som görs av
alla skolor i Växjö (inklusive gymnasieskolor). Pappersbrev med
info om detta kommer att skickas.
f. Erling presenterar ett förslag på informationsbroschyr om
Ringsbergsskolan med information om läsårstider, ledighet, med
mera samt klasslistor. Den kommer att tryckas upp och bli
tillgänglig inom kort. Föräldrarådet granskar och beslutar att
föreslå att man betonar tydligare att föräldrabesök i skolan är
välkomna.
g. Ett nytt sätt att sjukanmäla barnen på kommer att träda i kraft
snarast.

4. Erlings punkt . Denna gång inbakad i punkten ”föregående
mötesprotokoll”!
5. Fråga Erling: Fråga angående klassmöten tas upp. Alla föräldrar har
inte träffat barnens klasslärare. Vi är överens om att få till klassmöten
redan under oktober. Därefter följer utvecklingssamtal.
6. Vad skall vi syssla med detta läsår?
a. Föräldrarådet kommer att fråga Erling om hur det blir med öppet
hus i år, med tanke på den nya skollagen.
b. Mailadresser till föräldrar. Att samla in mailuppgifter till samtliga
föräldrar är en prioriterad uppgift. F, 1, 2, 3, 4, 5. Föräldrarådet
tar beslutet att samla in samtliga mailadresser från föräldrar F-5.
c. Utemiljö: Det är en fråga som föräldrarådet vill prioritera. Annika
F tar på sig att vara den ansvarige för att hålla frågan levande i
föräldrarådet och till exempel samverka med
”skolgårdsgruppen”. Pia B är behjälplig.
7. Aktivitetskvällar. Aktivitetskvällar har sponsrats av KUL-pengen.
Konceptet att föräldrarna får stanna på aktivitetskvällen upplevdes som
positivt av många. Föräldrarådet vill satsa på denna idé, dvs ”Myskväll
för barn och föräldrar”. Målet är att informera bättre om att den äger
rum och hur den går till. Fre 11+lö 12 november är de dagar som
gäller. Klass 2-3 på fre och F-1 på lö. Gustaf, Annika, Malin E hjälper
till. Kaj L är projektledare! Sara K gör affischer. Tomas kollar larm med
Erling+att vi kommer åt städutrustning.
8. Nästa möte äger rum 9 november! Fika fixar Jenny S.
Vid pennan:
Gustaf Waxegård (ersättare för Emma Edvinsson)

