Dagordning - föräldrarådet 2017-11-23
Föregående protokoll
Protokoll föräldraråd 5/10-17
Utskick protokoll/Hemsidan
Vi behöver bli snabba med att skicka ut protokollet från föräldrarådet samt
sprida det via hemsidan. Önskvärt att protokollet delas med representanter
senast 2 veckor efter föräldrarådet.
- Stora problem med kommunikationen där vi förstår från föräldrarna att mailen
inte når fram, våra mail verkar klassas som “spam”-mail. Vi undersöker.
Önskemål om att allmän information läggs ut på sociala medier.
3. För-text föräldraråd
- Föräldrarådet beslutar om “för-text”.
- Förslag om att skolan informerar inför föräldrarmöte att representanter till
föräldraråd ska utses och att skolan gärna ser en jämn fördelning av både
mammor och pappor representanter.
4. Möte med Vasakronan
- Skolgården
Skolan har möte med projektledare från Vasakronan den 4 december för att
“sätta” en plan för renoveringen av skolgården. Förhoppning om att skicka ut
en offertförfrågan i januari.
- Lokaler
Skolan ska initiera nya samtal med Vasakronan ang upprustning av skolan
invändigt gällande målning av väggar och renovering av toaletter.
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5. Skolinspektionen
- Rektor informerar om att skolan har skickat in efterfrågade uppgifter från
skolinspektionen. Skolan har skickat med en fråga till skolinspektionen om
huruvida de är nöjda med materialet som skolan delat eller om de vill att vi
kompletterar med ytterligare uppgifter.
- Skolledningen inleder en rekryteringsprocess kring jul för att stärka
elevhälsoteamet med kurator och fritids med en fritidspedagog.

6. Representanter från föräldrarådet till infomöte skolval
- Skolan efterfrågar r epresentanter från föräldrarådet för att delta på
informationsmöte inför skolvalet. Informationskvällarna äger rum den 14 dec
och 11 jan kl 18:30-20:00.
7. Läxpolicy
Läxpolicy UES 17/18
- Önskemål från föräldrar om information om hur föräldrar bäst kan träna/lära ut
hemma.
8. Trafiksituation vid lämning/hämtning
- Det är viktigt att alla föräldrar visar hänsyn genom att använda
parkeringsplatserna vid lämning/hämtning.
- Information kommer att gå ut till föräldrar om att de får parkera max 15 min
utan att få p-bot i samband med hämtning och lämning.
- Bandy-kul:
Det har framkommit synpunkter på att skolan inte har personal som hjälper
barnen med ombyte och skridskosnörning inför Bandy-kul. Vi har fortfarande
inte möjlighet att avsätta fritidspersonal annat än till att påminna barnen att gå
och byta om. Däremot tar skolledningen med oss detta för att se hur vi kan
lösa detta på allra bästa sätt, också för att säkerställa säkerheten i samband
med att bandy-bussen kommer till skolan.
- Ny logotyp
- Vi visar upp skolans nya logotype - se hemsidan.
9. Övrigt
Dessa övriga frågor kommer att prioriteras vid nästa föräldraråd, och därför
återkommer vi till nästkommande protokoll. Vissa frågor kommer vi att kommentera
genom ett rektorsbrev.
- Mobbning
Rutiner/Likabehandlingsplanen
- Trångt i kapprum
- Beröm rastaktivisterna
- Ros för Astrid Lindgren-tema
- frågor om regler under lunchen
- Ombyte vid gymnastiken - nya regler?
- #Metoo
Hur kommunicerar lärare och skolan samt arbetar med frågor kopplat till
sexuella övergrepp.
- Diskussion om tjej- och killtoaletter och huruvida det ska vara uppdelat eller
inte. Viktigt med samarbete mellan skola-föräldrar om “toalett-vett” för att
skapa bra miljöer på våra toaletter.
10. Nästa möte
Nästa föräldraråd torsdagen den 8 februari 2018 kl.18.30-20.00.

