Protokoll – Ringsbergskolans föräldraråd
2015-11-11
Michelangello, vån 2
Närvarande: Eleonor Cserpes (ordf.), Andreas Kahlroth, Alexandra Steinbach, Amneh El Ghazzi, Vlora
Kabashi, Simon Haptén, Andreas Isenberg, Johanna Öhrn, Liselotte Jankin, Malin Eneborg, Frida
Hector, Kajsa Ekholm, Johanna Roth, Susanne Randau, Eva Pettersson.
1. Mötet öppnades och inleddes med en kort presentationsrunda av de närvarande.
2. Till mötessekreterare valdes Andreas Kahlroth.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes
5. Susannes och Evas punkt / 6. Fråga Susanne och Eva
- Eva Pettersson berättar om AV-media som erbjudit sig att hålla gratis föreläsningar om de
möjligheter och problematiken som finns i barns användning av Internet. De erbjuder en heldag där
de först föreläser för barnen, sedan pedagoger och så avslutningsvis en kvällsföreläsning för
föräldrarna. Föräldrarådet tycker detta är en god idé och vill vara värdar för ett sådant evenemang
under en vardagskväll till våren.
- Elevrådet har gjort en önskelista över vad man önskar gör med sin kulpeng som presenterades.
Pulkaåkning, disco, övernattningar, leos lekland och klassresor var populära önskemål.
Föräldrarådsrepresentanter driver önskemålen vidare med sina klasser och Ola Gren kommer lägga
ut en komplett lista över önskemålen på nätet.
- Susanne Randau berättar om den kommande Nobelfesten som kommer äga rum 10 december
mellan ca 09:00 – 13:00 i orkestersalen och matsalen. Alla skolans elever och lärare kommer delta i
festligheterna och de behöver ca 10 personer/föräldrar som kan hjälpa till att sköta serveringen.
Föräldrarådsrepresentanterna skickar ut en förfrågan om intresse att delta till sina klasser.
- Eva berättar att stämningen på skolan är god. Personalen har nyligen varit och dansat på
Arabyparken för tidigare presentpengar och tyckte det var supertrevligt.
- Ommålning av skolans lokaler påbörjades efter höstlovet och det kan komma att bli rörigt när
arbetet påbörjas i yngre barnens klassrum och de måste byta rum.
- Susanne informerar om att lärarna inte längre ska gå med eleverna i årskurs 4 till idrotten på
Centrumskolan. Färdvägen anses som ofarlig för eleverna och detta beslut frigör extra tid för lärare
att investera i elever med behov av extra stöd.
- Frånvaroappen ’hypernet app’ ska börja användas som föräldrar kan registrera frånvaro med.
Denna kan laddas ner gratis från App Store eller Google play. Denna nyhet gav upphov till
diskussioner om hur lärare registrerar ogiltig frånvaro och sen ankomst. Det anses fel av
föräldrarådet att lärare sätter ogiltig frånvaro om barnet är sen t.ex. 20 minuter och det ger upphov
till stor oro hos föräldrar. Susanne försäkrar att om något barn saknas kommer skolan höra av sig till
föräldrar inom max 30 min. I övrigt uttrycks missnöje med Dexter och reglerna runt hur systemet
används av lärare är otydliga och detta måste kommuniceras tydligare av skolan både internt och till
föräldrar.

- Annons för rekrytering av lärare till 2:an och 3:an ligger ute men hittills har inga intressanta
kandidater sökt tjänsten. Detta kan påverka övriga lärare om det krävs en förflyttning av resurser för
att täcka behovet av lärare i dessa klasser. Tyskläraren har sagt upp sig och denna tjänst kommer att
täckas upp med en intern lösning fram till eventuell nyrekrytering.
- Förändringarna i hur skolan prioriterar hänvisningsområde gentemot syskonförtur ger upphov till
många upprörda känslor hos föräldrar som har förväntat sig att kunna ha alla sina barn på samma
skola. Susanne informerar att elever i upptagningsområdet prioriteras först, sedan elever med syskon
i årskurs F-3 och sist elever med syskon i 4-9. Detta är ett nämndbeslut som har en stark förankring
och Anna Tenje är politiskt ansvarig för beslutet. Susanne ska diskutera hur information runt detta
beslut ska kommuniceras till föräldrar tillsammans med Erling Rask. Rektorn ska även vidarebefordra
ett mail som har skickats till en föräldrarådsrepresentant med anledning av frågor angående beslutet
om hänvisningsskola.
7. Fotografering
- Porträttsfotots vara eller icke vara diskuterades och föräldrarådsrepresentanter presenterade
resultatet de fått på frågan av sina klasser. Majoriteten av föräldrarna på skolan som frågades är inte
intresserade av detta foto och skolan ombeds att undersöka hur olika leverantörer av skolfoto ställer
sig till att utesluta detta från sina erbjudanden.
8. Ekonomi / 9. Kulpeng
25400 kr finns på kontor för kulpengen och mer förväntas komma in då nya inbetalningskort för
hösten nyligen skickats ut till föräldrarna. 3000 kr avsätts till julgåva och 2000 kr till sommargåva till
lärarna. Det finns ca 2000 kulpengar per klass att spendera per år i nuläget. Julgåva till lärare
fastställdes.
10. Inga rapporter eller skrivelser.
11. Inga inkomna frågor.
12. Vårens möten
Kommer att äga rum 25/1, 15/3 och 18/5 kl.18:15 i salen Michelangelo på våning 2.
13. Övriga frågor
Liselotte Jankin valdes till ny ordförande och Eleonor kommer lämna över till henne med omedelbar
verkan.
14. Nästa fika
Lyckades inte fånga namnet på nästa fikaansvarig men hoppas innerligt att fikan inte uteblir vid nästa
möte! J
Mötet avslutas

