Protokoll från föräldraråd
2018-05-08, kl 18.15

1. Närvarande
Sarah Holmlund (F), Erik Thelander (1), Kristina Altner (1), Jonas Ingvert (3), Lena Olsson
Yatskaya (4), Henrik Törnblad (4), Helene Thelander (5), Maria Runhellen (5), Björn
Bergljung (7), Andreas Ebbelind (8), Peter Pernefors (8), Frida Hector (9), Sandra Lagerstedt
(9), Susanne Randau, Eva Pettersson, Liselott Jankin (ordf).

2. Mötessekreterare
Till sekreterare valdes Helene o Erik Thelander.

3. Dagordning för mötet
Dagordning presenterades och godkändes.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll presenterades och godkändes.

5. Susannes återkoppling
Då Susanne inte kunde medverka vid förra mötet, så blev det en återkoppling vid detta möte
istället.
• Yoga – Får inte plats i schemat. Ingår inte i centralt innehåll i läroplanen.
• (Fel)Parkering – Skylt - Förbud att stanna och parkera fordon finns, med respekteras inte
av flertalet föräldrar. Där finns gott om parkeringsrutor, endast 10 meter bort!
Susannes förslag att sätta upp lapp/skylt som tydligt påvisar på ett lättsamt sätt att parkering
inte får ske här, inte ens stanna! Kanske som vidare åtgärd, att representanter från
föräldrarådet finns på plats någon morgon i höst och meddelar dem som inte använder rätt
parkeringsställe, att det inte är OK att ställa utanför dörren. Susannes förslag skall också gå
via elevrådet i sann demokratisk anda, från föräldraråd till elevråd.

• Statsbidrag för simskola:
Frågan är vidareskickad till Erling Rask som numera hanterar kommunens statsbidrag.

• Bullernivå i matsalen:
Frågan är även här vidarebefordrad till ansvariga.

Svar inkommit att man försöker åtgärda bullernivån så gott det går utifrån de förutsättningar
som råder. Ärendet under fortsatt hantering.

• Undermålig hemsida:
Problem med att få ut all information som önskas på den nya hemsidan. Klagomål från flera
föräldrar. Hemsidan är dock under omarbetning. Ordförande Lotta har skrivit till
klagomålshanteringen som har fått dit länk till dessa protokoll via nyhetsflödet, etc.
Mentorernas kanal för information om vad som händer sker fortsättningsvis via varje klass
kalender. Se rubriken ”Elev och vårdnadshavare” på skolans hemsida. Tips: Kolla hemsidan
veckovis för att hålla dig uppdaterad.

• Fotbollsmål: De är på gång, även om det dragit ut på tiden. Vöfab har nu ansvaret.

• Personalförändringar:
- Slutar i juni:
Henrik Sterner på fritids
Kafa El-Amil Berg

- Börjar Anette Rydén – ny fritidspedagog
Sofie Saarnek– ny matte/no

• Information om mentorer för nästa läsår, presenteras i slutet på maj på hemsidan.

• F-klassmöte för blivande f-klassare är planerad till den 17 maj klockan 17. Lotta Jankin från
föräldrarådet deltar.

• KUL-pengsaktivitet: Susanne förtydligar att skolan ska vara avgiftsfri vilket medför att
aktiviteter för skolans elever inte får kosta mer än vad KUL-pengen kan bidra med (har de
respektive klasserna själva samlat in pengar via olika aktiviteter får de givetvis användas).

• Likabehandlingsarbete:
Årets punkter, Trivselenkät - Matsalen – Sammanställd information presenterades, utifrån
underlag från elevernas utvecklingssamtal. Mestadels positivt. Gällande maten så har
sammanställningen skickats vidare till ansvariga på kommunen.

Trivselenkät – Trygghet. Mycket positivt resultat av sammanställningen, med litet undantag
för f-klass och 1:an, där en elev/klass har uttryckt att de inte känner sig trygga.

• Information gällande sommarfest:
Sommarfesten hålls den 15/6, även i år på BG. Den börjar klockan 13.00. Vid dåligt väder
håller 9:orna samt F-klass till i Biblioteket på Ringsbergsskolan. Resterande klasser i
respektive klassrum.

5. Ekonomi
Totalt finns 12.624 kr på KUL-pengskontot. 10 klasser skall dela på pengarna. Ca. 1500:- av
dessa går också till personalens sommargåva.

6. Rapporter & Skrivelser
Inga rapporter eller skrivelser hade inkommit.

7. Inkomna frågor
• Hemsidan – se informations från Susanne ovan.
• Fotbollsmål – Se information från Susanne ovan.

8. Övriga frågor
• Svårigheter med att få engagerade föräldrar till dels föräldraråd dels till KULpengsaktiviteter diskuterades. Synes skilja mellan olika klasser och även överföring av
information. Samtliga synes vara överens om att vi får se över om VAD och HUR vi kan
arbeta vidare med dessa frågor inför nästa läsår.
• Sommargåva diskuteras och är under ”hantering”, tillika även överlämning.

9. Mötet avslutas
Ordförande tackade representanterna för gott samarbete och givande diskussioner under det
gångna läsåret.

/ Helene o Erik T - 2018-05-08

