Föräldrarådsmöte Ringsberg
2017-09-26
Lotta öppnar mötet, hälsar alla välkomna
Närvarande: (kommer lista)

Agenda
1. Kort presentationsrunda
2. Val av mötessekreterare
a. Jan Cserpes valdes
3. Dagordning för mötet
a. Godkändes
4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom
a. Godkändes
5. Susanne och Evas punkt
Eva:
a. Eva beskrev elevernas perspektiv genom klassråden, elevernas skyddsombud,
etc
b. Eva informerade kort om årets tema
c. Tryckte på vikten av att få vara med sina klasskompisar i början
d. Beskrev elevernas förväntningar på traditioner
e. ”
1:ornas första klassrådsmöte (roller som ordförande, sekreterare, etc)
f. Nytt för 6:orna, få vara inomhus, galleriet, ansvar,
g. Sammanfattningsvis god stämning bland eleverna
h. Eleverna undrar om kulpengen. Får de uppdraget att ta upp kulpengen i
respektive klassråd?
i. BESLUT: Föräldrarådet tog beslutet att eleverna får komma med
förslag på kulpengsaktiviteter genom sina respektive klassråd. Eva
återkopplar till eleverna.
i. Tips: eleverna förväntar sig att det kommer hända något, vänta inte till våren!
Blir ofta sent och rinner ut i sanden om det inte planeras i hyfsat god tid.
i. Nästa klassråd är i slutet på oktober
Susanne:
j. Årets tema: Skutan har vänt, vem styr? Har ett övergripande miljöperspektiv.
k. Hemsidan: Har problem, craschar och finns buggar. Mycket gammalt kvar….
Ett generellt problem för hela kommunen. Anmäl till skola om Ni har problem
md att hitta information
l. Susanne trycker på att använda kommunens e-tjänst ”barn- och
elevuppgifter”, delade ut ett informationsblad. Enligt Susanne har
vårdnadshavarna fått informationen på sina klassmöten. De flesta
mentorerna har visat det på datorn och visat vägen på hemsidan till adressen

6.

7.
8.
9.

www.vaxjo.se/barnochelevuppgifter De som önskade information i
pappersform har efterfrågat detta via lapp från mentorerna. Detta gäller
också åk 2.
m. Nya medarbetare på skolan/tjänster: Administration, Kristian Thomann.
n. Granskning av skolinspektionen:
i. A. Sex och samlevnad (resultatet kommer gå att läsa på
skolinspektionens hemsida)
ii. B. Skolenkäten ut till alla vårdnadshavare, alla lärare, alla elever i 5 och
8.
o. Matsalsmiljö: byte av takplattor är gjort (mer dämpande)
p. Plan mot diskriminering och kränkande behandling:
i. Susanne delade ut ett infoblad och gick igenom det.
ii. Görs varje år
q. Kvalitetsarbete:
i.
Susanne delade ut en komprimerad version om skolans Q-arbete.
ii.
Susanne beskrev övergripande arbetet
Ekonomi
a. Andreas Carlsson fortsätter som kassör.
b. 6819, 25 SEK i Kulpengskassan
c. Kulpeng 100 sek/elev, max 200 sek/familj. Inget tvång att betala!
Rapporter och skrivelser
- Inkomna frågor
- Övriga frågor:
a. Ingen fritidsgård på Ringsberg, hur stötta elever som har mkt långa skoldagar?
i. Finns det möjlighet att ställa kylskåp till dem som har långa dagar, för
mat?
ii. Finns ett kylskåp att tillgå på vån 3,
iii. BESLUT: Eva tar med sig frågan till eleverna om det finns ett intresse
att ha tillgång till ett kylskåp
b. Maten i köket, sämre kvalité ?
- Eva har märkt att eleverna upplever att den är ”annorlunda”, mer
vegetariskt och grönt. Eleverna har varit med i dialogen, Eva har pratat med
Susanne.
AKTIVITET: Susanne skall träffa Anders Rodin, enhetschef på
måltidsorganisationen och ta upp detta
c. Även en fråga om frukosten; finns det möjlighet att få även gröt och smothie,
som det var tidigare/förra terminen? En eller två mackor till soppan? För info:
Endast ett par elever åt av gröten när den serverades på skolan.
AKTIVITET: Eva kollar upp detta och återkopplar
d. Mer gymnastik i klasserna? Denna frågan har varit uppe tidigare och det finns
ytterligare mer information i tidigare protokoll från föräldrarrådet.
i. SVAR: Susanne: ”Vi ligger inom ramen för timplan (och därmed
skollag). Vi har lägre undervisningstid, men man får byta ut 20% av
tiden mot skolans val enl. skollag, vilket vi har gjort. Ger också

möjlighet till den estetiska profilen.”
Har varit mycket diskussion om mer idrott, bla yoga, mulitarena, etc...
e. Bygga en gymnastiksal till Ringsbergsskolan?
i. SVAR: finns inga planer i kommunen att bygga, vad skolan känner till.
f. Lov-verksamhet på Ringsbergskolan har alla rätt till.
i. BESLUT: Lena Olsson-Yatskaya , ansvarar för att kontakta Susanne, se
till att detta informeras om och tydliggöra vad som gäller.
10. Fika ansvarig för nästa möte?
- ??
11. Nästa möte?
a. BESLUT: Lotta stämmer av med Susanne och mailar ut
12. Mötet avslutas
- Lotta tackade för dagens möte.

Vid tangentbordet:
Jan Cserpes

