Ringsbergskolans föräldraråd
Protokoll

2019-05-14

Närvarande: Ordförande Liselott Jankin (åk 8), Viveka Ericsson (F-klass), Hanna
Blomqvist (åk 1), Alexandra Andersson (åk 2), Oskar Årevall (åk 4), Birgitta Stoork (åk
6), Anders Vannestål (åk 7), Malin Eneborg (åk 9), lärarrepresentant Johan Lind, rektor
Susanne Randau.
1. Presentationsrunda
2. Val av mötessekreterare: Anders Vannestål
3. Dagordning för mötet godkänns
4. Föregående protokoll har inga frågor
5. Skolledningen tog upp:
a) 14 maj firade skolan fritidshemmets dag. Elevenkät visar att barnen trivs mycket bra
på fritids.
b) Investeringar i nya möbler är på gång i åk 1:s klassrum, samt i Hamlet och Galleriet.
Planeras ske under sommaren.
c) Rektorn för Adolf Fredriks musikskola besöker Ringsbergskolan 15 för att studera
hur skolan arbetar med estetiska lärprocesser.
d) Från och med nästa läsår utökas undervisningstiden i matematik i högstadiet samt
idrott i åk 6 och 7.
e) Rektor redogjorde för skolans likabehandlingsplan.
f) Utredningsarbete pågår om ny detaljplan för området Ringsberg. Diskussion fördes
om påverkan på elevernas skolmiljö, placering av matsal m.m. Samråd där intresserad
allmänhet och föräldrar kan närvara och har möjlighet att påverka sker 23 maj.
g) Rektor lyfte frågan om formen för samarbetet mellan skola och föräldraråd. Sker
samarbetet på ett bra sätt eller finns det förbättringspotential. Frågan ska diskuteras av
föräldrarådet vid senare möte.
h) Rektor har fått fråga från förälder om huruvida #metoo-situationen har påverkat
skolans styrdokument eller verksamhet. Rektor har svarat att nuvarande styrdokument
redan är väldigt tydligt kring arbete med rättvise- och jämställdhetsfrågor, samt att
skolan i sin undervisning alltid har dessa, och andra, frågor aktuella, t ex i ämnet
livskunskap och i temaarbete.
6. Ekonomi. Föräldrarådet har i dagsläget 14414 kr. De klasser som ännu inte utnyttjat
KUL-pengen har maximalt 800 kr att använda. Kvitto fotas/skickas till kassör.
andreas.carlsson@jetpak.se. Åk 9 har 1000 kr att använda till t ex en klassresa.
7. Inkomna frågor: Se frågorna 5 f och h ovan.
8. Övriga frågor:
a) Föräldrarådets sommargåva till Ringsbergskolans personal diskuterades.
b) Andreas Carlsson fortsätter som kassör ytterligare ett år.

9. Omval ordförande: Ny ordförande till föräldrarådet sökes. Kontakta Liselott Jankin om
du är intresserad.
10. Mötet avslutas.

