PROTOKOLL, FÖRÄLDRARÅD 190320
Närvarande: Ordförande Liselotte Jankin, klass 1: Emma Edvinsson, klass 3: Jan-Olof Zetterberg,
Niklas Toll, klass 4: Cecilia Nordmark, Oskar Årevall, klass 5: Leif Samuelsson, klass 6: Anna-Maria
Blad, Birgitta Stoork, klass 7: Anders Vannestål, klass 8: Emma Edvinsson, Anders Bergön, klass 9:
Malin Eneborg, skolledningen: Johan Lind, Susanne Randau.
1. Presentationsrunda
2. Val av mötessekreterare: Emma Edvinsson
3. Föregående protokoll godkänns och dagordning för dagens möte delas ut.
4. Information från skolledningen:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Situationen i klass 8 är förbättrad och klassens studiero beskrivs som god.
Klimatprotest sker varje fredag kl 15-16 vid kommunhuset. Information om detta finns
uppsatt på skolan. De flesta klassers skoltid är då slut för dagen.
Skolval har gjorts. En del avslag har fått göras gällande elever som velat börja på Ringsberg då
det är fullt i de flesta klasser.
Temat för nästa läsår är fastställt och som vanligt sjukligt hemligt. Emma gissar på ”vågor”.
Utvärderingsfas av likabehandlingsarbetet sker och där ingår elevers svar på trivselenkäter.
LUPP: lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Elever i klass 8 har med tre ord fått beskriva
hur de skulle vilja att Växjö ser ut 2050. Underlag för beslut för politiker och tjänstemän i
ungdomsrelaterade frågor.
Möblerna i galleriet skulle behöva bytas ut. Möbelcirkelns utbud (har funnits som förslag)
stämmer inte med skolans behov. Nu pågår arbete för att kunna göra en investering i nya
möbler.
Sommarfritids v 28-32 blir liksom tidigare på centrumskolan.
Just nu ej aktuellt att nyinvestera i skolans utemiljö. Lekplatserna kontrolleras och åtgärdas
vid behov av företag som gör detta på uppdrag av kommunen.
På skolan finns sedan en tid tillbaka en person anställd som mentor (ej som lärare). Nu
kommer elevkoordinator som en ny befattning inom kommunen. Krav på relevant
högskoleutbildning finns. Dessa personer kan då fungera som mentorer och tidigare
mentorer får klassansvaret. Elevkoordinatorerna kommer ta mycket ansvar för kontakter
med elever och vårdnadshavare samt fungera som resurspersoner. Två elevkoordinatorer
kommer anställas – en för 4-6 och en för 7-9. Ett syfte är att lärare i högre grad ska kunna
fokusera på undervisningsuppdraget. Erfarenheterna av detta arbetssätt är goda inom andra
kommuner.
Sommarfest klass 9 – tårtkalas, trädgården vid Fria ordets hus. Kontaktperson gällande frågor
om t ex möbler (som bord att ställa tårtorna på) är Daniel Ekman på Hofs livs.
Alla klasser har inte haft klassmöte, eventuellt samordnas det för ett par klasser tillsammans
om så är möjligt.

5. Ekonomi: 12 114 kr finns i kassan för tillfället.

6. Inkomna frågor:
•

Fråga om material och pedagogik för matematikundervisning har inkommit från en
vårdnadshavare och rektor Susanne Randau har svarat. Metodval ingår i lärares uppdrag.
Bakgrunden till lösblad/häften är att undervisningen ska vara kopplad till läroplanen, ej till en
särskild bok.

7. Övriga frågor:
•
•

Telefon till fritids: det är svårt att komma fram till fritids. Liselotte Jankin undersöker det.
Fritidsgården på BG för 7-9 är mycket uppskattad och förtjänar beröm.

8. Nästa möte: 190514 18.15 i Hamlet. Bra att tänka kring sommargåva inför mötet – maila Liselotte
om du har förslag.
9. Fikansvarig nästa möte: Malin!

Vid datorn
Emma Edvinsson

