Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Närvarande:

§1

8 septermber 2009
Plats:
Lärarrummet
Camilla Fors, Pernilla Eckervad, Pernilla Möcander, Helena Almqvist, Maria Lundin,
Jessica Roström, Susanne Andersson, Karin Jangmalm, John Twisk, Ann-Britt
Peterson (rektor) och Katarina Sturesson (skolrepresentant)
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Camilla valdes till mötesordförande och Pernilla E valdes till sekreterare.

§3

Val av justeringsman
Jessica och Helena valdes till justeringsmän.

§4

Rapport från skolan:
Ann-Britt rapporterade att:
- Byggnation av den nya förskolan beräknas inte vara klar förrän i augusti 2010. Det
innebär att de gamla dagislokalerna som skolan ska ta över inte kommer att kunna
färdigställas till höstterminens start 2010. Det kommer alltså att bli trångt till hösten. Hur
man löser det har Ann-Britt inte hunnit fundera på ännu.
- Ringsberg och Sandsbroskola är nu ett gemensamt RC (resulatcenter) sedan Bernt
slutade i våras.
- Skolan har skickat in ansökan om pengar för projekt för modell bibliotek. Det innebär att
man kan anställa en bibliotekarie som har till uppgift att arbeta mot elever och pedagoger.
Bibliotekarien ska delas mellan Sandsbro skola och Ringsberg. Detta genomförs utan att
nuvarande bibliotekarietjänst minskas, den tjänsten kommer att finnas kvar och arbeta mot
allmänheten.
- Skolan kommer att delta i en nationell undersökning angående barns psykiska hälsa.
Undersökningen genomför i årskurs 6.
-information om nya influensan och skolans handlingsplan om det blir omfattande
sjukdomsfall bland personal och elever kommer att skickas ut.
- Resultatet från de nationella proven i årskurs 3 och 5 är goda. Sandsbro skola ligger bra
till jämfört med skolorna i närområdet.
- På kommunnivå pågår omorganisation vad det gäller hur särskilt stöd och
specialistkunskap fördelas till skolorna. Istället för att varje enskild skola ska eska pengar
ska varje Partnerområde sinsemellan fördela extra resurser.
Med anledning av att terminen precis har börjat och att elev antalet har ökat med 30
barn ville vi veta hur läget är på skolan just nu.
- Ann-Britt och Katarina rapporterade att läget på skolan är lugnt.
Man är en pedagog per klass.
Rastschemana är bemannads och nytt för i år är att det finns personal på skolgården på
morgonen innan skolan börjar.
Frukostrasterna är uppdelade så att de nya förskoleklassarna inte har rast samtidigt som
övriga elever. Det gör att man inte upplever att det är fler barn ut på rast samtidigt. Även
lunchraserna ligger omlott, så inte heller då är alla eleverna ut på skolgården samtidigt.
De ”nya” fyrorna har en del kraftmätningar inom en gruppen, men inte mer än vad som är
att förvänta när nya grupper uppstår
För att kunna hålla budgeten tar man inte in vikarier första sjukdagen när personal är sjuk.
Istället löser man genom att slå samman grupper mm.

Vi frågade om skolan har någon strategi för stökiga grupper.
Ann-Britt och Katarina hänvisade till den handlingsplan som gäller vid mobbning. Men
påpekade också att varje fall är unikt. Vissa fall löses bäst genom diskussioner med hela
klassen, medan det i andra fall är bättre att diskutera med den/de som är berörda.
Man har inte längre kvar den verksamhet som tidigare kallades kamratstödjare. Istället har
man lagt fokus på att alla elever i alla mentorsgrupper ska arbeta med
värdegrundsövningar.
Om man som förälder upplever att det verkar vara rörigt och stökigt i en klass vill Ann-Britt
att man antingen kontaktar läraren eller henne.
Föräldraförningen föreslog för Ann-Britt att uppmana mentorerna som skriver veckobrev att
ta som regel att kommentera läget/stämningen i klassen, både när den är bra och när den
är mindre bra.
§5

Artikel i Smålandsposten
Genom en artikel i Smålandsposten vet vi att skolan har blivit fälld av skolinspektionen för
att man inte tagit fram åtgärdsprogram och erbjudit stöd till en elev som varit i behov av
särskilt stöd.
Enligt Ann-Britt så fanns den här situationen under den tiden skolan drogs med stora
underskott. Det var svårt att kunna erbjuda stöd då, skolan upplevde också att det stöd
som erbjöds inte accepterades av föräldrarna till den berörda eleven.
Åtgärdsprogram togs fram fortlöpande, men inte under de perioder när allt fungerade väl.
För att undvika att liknande situation uppstår igen är man nu ännu mer noggrann med att
dokumentera alla åtgärdsprogram. Man har också med sig erfarenheten från det här fallet
och är nu medveten om vilka problem som kan uppstå och bättre hitta lämpliga lösningar.
För at lösa situationer där elever behöver särskilt stöd behöver skolan alltid få till stånd ett
bra samarbete med föräldrarna till eleven.

§6

Brev
Samtliga medlemmar i föräldraföreningens styrelse har fått ett anonymt brev där
brevskrivaren i skarpt ifrågasätter de frågor som föräldraföreningen valt att driva de
senaste åren. Brevskrivaren uppmanar föräldraföreningen att hårdare driva frågan om att
det, enligt brevskrivaren, är svårt för elever som behöver särskilt stöd på Sandsbro skola
att få det. Tonen i brevet och det faktum att den skickades till samtliga medlemmars
hemadresser gjorde att flera av oss kände obehag.
Eftersom brevskivaren valt att vara anonym kan föräldraförningen inte direkt besvara
kritiken. Vi har vid ett flertal tillfällen ordnat medlemsmöte för våra medlemmar för att få
reda på vilka frågor medlemmarna önskar att vi ska driva. Frågan om svårighet att få
särskilt stöd har då aldrig kommit upp.
Anledningen till att vi har valt att ordna fika första skoldagen, tomta vid jul och att arbeta
med utemiljön är att vi vill bidra till en positiv stämning på skolan. Det är något som vi tror
gynnar alla barn.
Föräldraföreningens uppdrag är inte att lägga sig i hur det pedagogiska arbetet sköts. Det
är inte heller vår uppgift att ta ställning i olika specifika elevfall. Föräldraföreningen är en
informations- och diskussionskanal mellan skola och föräldrar.
Alla är ALLTID välkomna att delta på samtliga styrelsemöte och ta del av den information
som vi får av Ann-Britt.
De frågor som vi valt att driva är de önskemål som kommit fram till oss på de
medlemsmöten som vi ordnat.

§7

Förfrågan om mer styrda aktiviteter på fritids
- En förälder har bett oss framföra önskemål om fler styrda aktiviteter på fritids.
Ann-Britt ska ta med sig för frågan till fritidspersonalen.

§8

Förgående protokoll godkändes
- John rapporterade att de kvarglömda kläderna är omhändertagna. Det mesta var väldigt
slitet så det blev inte så mycket att tvätta och skänka i år.
- Karin har överlämnat blommor till de avgående rastfaddrarna, som tackade så mycket.

§9

Ekonomi
Pernilla M rapporterade att vi har 18753 kr på kontot och att vi nu har 100 nya medlemmar,
samma tidpunkt förra året var antalet nya medlemmar 58.

§ 10

Scen på skolgården
Vi tar upp frågan på nästa möte.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte är 13 oktober kl 19.00 i lärarrummet

§ 12

Mötet avslutades

Sekreterare

Justeras

Pernilla Eckervad

Jessica Roström

Helena

