Protokoll från föräldraråd
2018-03-20, kl 18.15
1. Närvarande
Sarah Holmlund (F), Erik Thelander (1), Jenny Hansson (3), Jonas Ingvert (3), Lena Olsson Yatskaya (4),
Björn Bergljung (7), Liselott Jankin (ordf). Presentation skedde av deltagarna.

2. Mötesekreterare
Till sekreterare valdes Björn Bergljung.

3. Dagordning för mötet
Dagordning presenterades och godkändes.

4. Fg protokoll
Föregående protokoll presenterades och godkändes.
Kort diskussion och uppföljning kring följande punkter:
•

Torkskåp- insatser pågår för att de torkskåp som inte fungerar och skaffa fler klädkrokar.

Detta skall vara på gång och uppföljning sker till nästa möte.
•

Ny personal har rekryterats utifrån behov och är nu på plats, bla gällande klass 1 där det
efterfrågats tydlighet kring personalsituationen.

Situationen har blivit betydligt bättre i klass 1.
•

Idrott- önskemål om mer tid för idrott finns.

Svårt med mer tid uppenbarligen. Diskussion fördes kring att ta upp frågan med möjlighet till Yoga och
kanske kalla det stretching eller andningsövning…. Tydligen har några haft synpunkter på just Yoga.
•

Hål i fotbollsmålen- lösning ev på gång via elevrådet

Detta är på gång!
5. Ekonomi
Totalt finns 10,174 kr på kulpengskontot. 10 klasser skall dela på pengarna och de flesta klasser har kvar
sin aktivitet under våren. Nivån kan ligga på grillfest e d eller nyttja skolan till övernattning, exv
spökkväll. Lotta har mailat ut påminnelsemail till samtliga klassrådsrepresentanter för att påminna
klasserna.
När det gäller sommargåva kommer förra årets gåva att genomföras v 13 i form av en stadsvandring. Idéer
till årets sommargåva mottages tacksamt.

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

7. Inkomna frågor
Inga inkomna frågor hade inkommit.

8. Övriga frågor
•

•

•

•

Frågan om säkerheten kring parkering i samband med hämtning och lämning på skolan
diskuterades igen. Uppenbarligen kan detta vara en risk då man parkerar där mindre barn rör sig
vilket kan vara en säkerhetsrisk. Möjlighet finns att parkera strax intill utan problem. Förslag
lämndes att de mindre barnen kan dela ut ” barnböter ” så felparkerarna får dåligt samvete…
Många upplever fortfarande att information från skolan kan bli bättre. Alla går inte in på
hemsidan och eleverna kommer inte alltid ihåg när proven är. Som förälder är det svårt att veta
vad som är på gång och stödja sitt barn på rätt sätt. Tankar diskuterades kring om
klassföreståndarna med jämna mellanrum kan maila ut vad som är på gång, t ex föräldramöte,
prov m m, men väldigt kortfattat. Vi tror att engagemanget då kan öka kring vad som händer i
skolan och det bör inte ta så lång tid.
Matmiljön diskuterades och flera elever upplever det som bullrigt. Detta rör bl a diskmaskiner
m m som ligger i anslutning till matsalen. En genomgång bör göras få att se om bullernivån kan
minska.
Från 2018 kan kommunen söka bidrag till kostnadsfri simskola för förskolan. Vi bör höra vad
kommunen gjort och höra vilka möjligheter som finns.

9. Nästa möte
Nästa möte är den 8e maj och fika ordnas av Jan Cserpes !
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