Samråd 140129
Närvarande: Rose-Marie Eriksson (rektor), Kicki Åkerstedt (fritids), Carina
Nilsson-Stenklyft (lärare 4-6), Maria Halvarsson (4:an), Annica Tjärnlund (6:an),
Anita Åström (5:an), Marie Lidblom (F-klass), Andreas Rönnbäck (5:an), Anders
Molin (1:an), Ninni Engblom (3:an) och Kristofer Engström (3:an) samt Magdalena
Lundquist (lärare 1-3 och kvällens sekreterare).
Föregående protokoll:
• Roligt att alla är så aktiva, det är många intresserade och aktiva föräldrar och
pedagoger. Det är positiv stämning.
• Efter förra mötet (samtal om trafiksituationen) är det några föräldrar som valt
att köra till parkeringen vid idrotten för att undvika att det blir trångt och en
kaotisk trafiksituation. Efter en incident där en lämnande förälder varit nära att
köra på ett annat barn kom ett förslag till Anders Molin (samrådsrepresentant)
att stänga infarten vid parkeringen för att få alla att ta parkeringen vid idrotten
istället. Parkeringen skulle då endast nyttjas av personalen. Kan man göra detta
eller äcker det med en skylt? Både morgnar och vissa tider på eftermiddagarna
(speciellt fredagar) är det alldeles för mycket trafik och det är en fara för
barnen. Rose-Marie säger att vi måste fundera vidare på om man kan göra
något. Vi skriver i våra veckobrev och på hemsidan att vi uppmanar alla att
hämta och lämna vid idrotten. Samt en uppmaning att eleverna inte ska gå
över parkeringen när de kommer (detta tar vi också i klasserna). Rose-Marie
kollar hur det är med bommar etc.
• Rose-Marie har kollat med Anders Bäckman på gatukontoret om det går att få
bättre övergångsställen (strecken syns inte) vid skolan, men de säger att det är
trafikverket som är ansvariga för dessa vägar. De har dock missuppfattat vilka
vägar det gäller så Kristofer Engström tar tag i detta och mailar ansvarig.
Skolan informerar:
• Rose-Marie lämnar ut skriftlig information till alla på mötet om de nya
skriftliga omdömena efter lagändringen i november. Denna information
kommer att skickas ut till alla vårdnadshavare samt läggas ut på hemsidan. Det
blir endast ett skriftligt omdöme/läsår, det andra är enbart muntligt. Detta år
genomförs samtalen i maj. (De elever som detta läsår redan fått ett skriftligt
omdöme får inget nytt då).
• Rose-Marie informerar också om vår nya handlingsplan ”motverka smitta och
smittspridning”. Handlar bl.a. om rutiner för återgång till skolan efter sjukdom.
Den skickas också hem till alla vårdnadshavare samt läggs ut på hemsidan.
Föräldrar informerar:
• Ninni Engblom har fått med sig en fundering över vad som serveras till
mellanmål på fritids. Kan det finnas ett alternativ till smörgås? Ett önskemål är
att det skulle kunna serveras frukt som alternativ. Kicki ber Ninni hälsa vidare

till denna förälder att ta kontakt med fritids för att se om det kan lösa detta för
den eleven. Vad som serveras bestäms av kommunen utifrån gällande kostplan.
• Anita Åström tar upp att det förekommer många busstreck just nu i femman,
där någon gömmer kläder, fyller skor med snö etc. De har pratat med Erika
(mentor), men Carina lovar att även ta upp det med de andra klasserna. Det har
också varit mycket slarv med kläder där eleverna struntar i att hänga upp eller
river ner andras kläder. De är generellt oförsiktiga med båda egna och skolans
saker.
• Ninni Engblom lyfter frågan om hur länge barnen har rätt till fritids. Detta har
de rätt till t.o.m. årskurs sex.
Övrigt:
• Prao för årskurs sex kommer att bli den 21/3. Då är det föräldrarna som
ombesörjer att ordna en plats hos familjemedlem eller släkt (detta p.g.a ansvar
och försäkringar). I samband med detta kommer eleverna också få besök av
syo-konsulenten på Valla samt någon på arbetsförmedlingen som berättar om
utbildningar och yrken.
• Info om studiebesök på Technichus. E-on har en energiutställning där och de
bjuder på bussresan från andra kommuner. Vi kommer att anmäla vårt intresse
och hoppas att alla får åka. Då blir det inte bara besök på energiutställningen
utan också ett besök i stjärntältet samt övriga utställningar/aktiviteter. Denna
dag kommer då att bli längre för eleverna och det kommer de senare att bli
kompenserade för. Vi sökte pengar från skapande skola och detta täcker
entréavgifterna på Technichus samt att eleverna i åk 4-6 kommer att få
möjlighet till akrobatik på elevens val under några veckor på våren.
• Rose-Marie frågar om föräldrarna upplever någon skillnad nu när skolan är
mer målstyrd? Pratar eleverna hemma om syften och mål? Föräldrarna tycker
att i alla fall de äldre eleverna pratar mer kring detta hemma.
Mötet avslutades.

