Minnesanteckningar föräldraråd 2017-02-16
Närvarande: Aishah Tallmark, Cecilia Soussi-Zander, Anna Theorell, Kim Sherwood, Mia
Reimer, Camilla Frick, Bodil Frick, Lucio Firpo (UES) och Malin Olsson (UES)

1. Föregående minnesanteckningar
Informationsutskick till föräldrar angående föräldrarådets funktion - Malin ansvarar för
att skriva och skicka ut till samtliga föräldrar.
2. Kvarglömda kläder - nya rutiner
När är nästa gång? Föräldrarepresentanterna gör ett utskick.

3. Skolgården - uppdaterad information från Vasakronan
En fråga kom upp gällande vilket underhåll som är kopplat till gummiasfalt. Lucio och
Malin tar med sig frågan till Vasakronan.
4. På gång i skolan - likabehandlingsplanen, rekrytering av skolsköterska, slöjd:
Likabehandlingsplanen; en ny reviderad likabehandlingsplan är nu klar och finns
upplagd på hemsidan. Skolan har också arbetat med en enklare mer elev-vänlig
variant samt en film för att på ett mer lättförståeligt sätt kunna arbeta med
likabehandlingsarbetet med eleverna. Föräldrarådet framförde olika förslag på vidare
arbeten som Malin och Lucio tar med sig till arbetslagen.
Skolsköterska; en ny skolsköterska är nu äntligen anställd - Lotten Skans börjar
arbeta hos oss i början på maj. Fram tills dess har vi en vikarierande skolsköterska,
Maria Öberg på plats. Vi lägger ut de dagar och tider hon finns på plats hos oss på
Facebook och på hemsidan.
Slöjd; vi har fortfarande ingen lösning på träslöjden för eleverna innevarande läsår.
Textilslöjden fortsätter mars ut.
5. Skolvalet
Rektor informerar föräldrarådet om att det var ett stort tryck på sökningarna, och
placeringarna är i stort sett klara för förskoleklasserna läsåret 17/18.
6. Övriga frågor
- Diskussion kring hur samplanering sker mellan parallella klasser.
- Bättre varsel kring datum för föräldramöte. Föräldrarådet framhöll vikten av att alla
klasslärare kör samma rutiner vid inbjudan till föräldramöte. Viktigt också att mötena
blir av även om få föräldrar anmält intresse. En idé som framfördes var att göra
föräldramötet till ett socialt forum med t ex fika, för att skapa tillfälle för föräldrarna att
lära känna varandra. Malin och Lucio tar med sig föräldrarådets önskemål till
lärargruppen.
- Föräldrar i åk 1 har efterfrågat en skolplattform. Föräldrarådet har lite olika
erfarenheter av både Unikum och Schoolsoft. Lucio informerar om att kontakter har

-

tagits med några företag i syfte att få information om vilken plattform som skulle
passa UES bäst.
Önskemål framfördes om att sjukfrånvaro-telefonen bör vara öppet dygnet runt.
Önskemål framfördes om att skolan blir bättre på att tidigt informera om
studiedagar/lovdagar.
En fråga ang kommande sci-fest, är det aktuellt för skolans elever? Malin
informerade om att vi brukar åka på sci-fest med åtminstone en klass varje år. I år
kommer åk 5 att åka på sci-fest och gå på ett antal aktiviteter.

7. Mötet avslutades
Malin och Lucio tackade för ett bra möte och för en god uppslutning! Nästa
föräldraråd äger rum torsdagen den 20 april kl.18.30.

