Minnesanteckningar Föräldraråd 180926
Närvarande:
Personal: Karin (4), AnnaLine (5), Lilly (6), Jonas (7), Sia (prest), Peter (Rektor), Gunilla
(rektor)
Föräldrar: Ola (4), Jonas (5, 7), Carina (8), Marina (4), Katarina (4, 7), Henrik (4, 7) Johan
(5), Sandra (6), Marlena (6), Sara (5), Jenny (7)

Föregående protokoll
Peter gick kort igenom förra mötets protokoll.

Nulägesbeskrivning i stort
Arbetslagen berättade kort om flytt från/till olika lokaler samt hur skolstarten varit.
Peter informerade om tillfälliga lokaler, lägesbeskrivning i planerna om byggnation av nya
lokaler. Bygglovet är inte klart, men ligger nu på detaljnivå. Samt att mycket tänks runt hur vi
ska upprätthålla säkerheten för eleverna under byggnationen.
Rekrytering: I nuläget har vi full täckning på alla tjänster, men alla är dock inte behöriga.
Rekrytering kommer att fortsätta under året då förändringar kan komma att ske.

Övriga punkter:
Peter informerade om skolans prioriterade mål
 Ökad likvärdighet
 Gynnsamma lärmiljöer
 Trygghet och trivsel
 Kompetensutveckling: SoL (språk och lärande)/Våga fråga (bemöta psykisk ohälsa)
 Ökad skolnärvaro
Information om bakgrund till ny ledighetspolicy.
Frågor från föräldrar:
 Skolmaten tar ofta slut för elever som äter sent så de får äta rester.
Husmor är inbjuden till möte med Peter för att prata om orsak/lösning


Långa pass 2h mellanstadiet
Ingen lärare på mellanstadiet kände igen att det var så långa pass i år, men
att det förekommit i t.ex. slöjd tidigare.



Trafiksäkerhet har vi haft/ har planer för information om trafiksäkerhet. Flera
föräldrar har sett elever som visar på trafik osäkert beteende runt skolan.
Åk 4 har haft rundvandring och information med sina elever, men inte övriga
årskurser. Rektorer har funderingar och diskussioner med olika yrkesgrupper
om eventuella besök.



Utvecklingssamtal/lära känna samtal föräldrar i åk 4 önskar att pedagogen ska
vara med under hela mötet. Några föräldrar tycker att det är konstigt att vi gör
olika i olika arbetslag.
Från skolans sida får vi se över hur vi ska göra för att få ett mer enhetligt sätt
att arbeta på.



Varför har vi inte föräldramöte klassvis i stället för årskursvis? Föräldrar
önskar relationsskapande träffar med övriga föräldrar från klassen.
Vi har tidigare haft tvådelade möten, ett gemensamt för allmän information
och sedan uppdelat klassvis, men då har närvaron på den delade delen varit
dålig. Vi får i arbetslagen diskutera hur vi ska göra framöver.



Scheman från hemsidan kan vara svåra att få fram på mobilen.
Vi vet inte vad det beror på men det verkar som om det kan bero på vilket
märke på telefon man har.

Kvällens diskussionspunkt: Informationsflöde
Föräldrarna tycker att det är bra med veckobrev. Vi kan inte minska ner det till mindre än en
gång/v. Önskvärt vore dock om man kunde få det via en blogg så att man kan få en pling i
telefonen när något nytt dyker upp. Då det kan vara lätt att glömma att själv gå in och
regelbundet söka information.
Då det funnits problem med kommunens blogg med att inte olika länkningar har fungerat så
bra, ska det kollas upp att allt fungerar innan skolan funderar på att byta sätt för
informationsflödet.

Kommande föräldraråd
28/11 18:00

