Dagordning - föräldrarådet 2017-10-05
1. Presentationsrunda
2. Förväntningar och mål med arbetet i föräldrarådet 17/18
- Viktigt att ha i åtanke att f öräldrarådet diskuterar mer övergripande frågor.
Föräldrarådet ska undvika diskutera smala frågor som går att ta direkt med
klasslärare, fritidspersonal eller övrig personal.
- Föräldrarådet föreslås fungera som ett bollplank för skolledningen innan man
går vidare med diverse frågor.
- Skolledningen formulerar en text kring syftet med föräldrarådet som är tänkt
ligga som en “för-text”. Återkopplar till representanter i föräldrarådet innan vi
publicerar den.
3. Information om skolstarten och nuläget
- Malin förmedlar att skolans bild är att vi har haft en lyckad skolstart. Detta
trots svåra förutsättningar i samband med expansion, faktorer som påverkat
skolstarten är stort antal nyanställningar, ökat elevantal och ny
lokalfördelning.
4. Skolans lokaler
- Elevtoaletterna upplevs som eftersatta och är i stort behov av renoveringar.
Malin och Lucio tar med sig frågan till ledningsgruppen och återkopplar till
föräldrarådet nästa möte den 23 nov.
- Kapprummet på övervåningen vid ingången 34B är också i stort behov av
uppfräschning.
- Malin tar med sig frågan om underhåll av skolans lokaler till nästa
styrelsemöte. Behöver ta ett helhetsgrepp och budgetera för invändigt
underhåll långsiktigt.
- Frågan uppstod kring slöjdlokaler. Föräldrarepresentanter vill försäkra sig om
att undervisningen är ickekonfessionell.
- Malin för samtal med skolans elever om matleverantören Happy Food. Malin
påpekar att det inte är aktuellt med byte av matleverantör men belyser att det
är viktigt med en konstruktiv diskussion där man involverar eleverna och
Happy Food.

Fråga om Idrott- och samlingslokaler dyker upp. Malin berättar att vi hyr
idrottslokaler av Campus 1477 och lånar idrottshall av Liten lär. Skolan har
inga samlingslokaler.
5. Skolgården - vad händer?
- Renoveringen av skolgården ser ut att dröja. Malin informerar om att bollen
ligger hos Vasakronan och att skolan har haft svårt att få kontakt med
Vasakronans områdeschef.
6. Skolinspektionen - systematiskt kvalitetsarbete
- Skolledningen förmedlar att skolinspektionen anmärker på skolans
systematiska kvalitetsarbete. Skolan behöver utveckla strukturen kring
dokumentation, utvärdering och analys. Malin ber om att få ägna mer tid åt
den här frågan nästa föräldraråd.
7. Elevrådet
- Elevrådet blev eftersatt föregående läsår. Skolan hade ett elevråd halva
läsåret. Malin berättar hur skolan har förändrat organisationen kring elevrådet.
Yngre klasserna får utöva samt öva sig i den demokratiska
principen/processen genom klassrådet. Nytt för i år är att enbart
representanter från de äldre åldrarna deltar i elevrådet. Representanterna får
vidare ansvar att fungera som en länk mellan elevrådet och och de klasserna
som inte deltar.
8. Läxhjälp/läxpolicy
- Ang. läxpolicy; Skolans läxpolicy ska förankras i hela personalgruppen innan
den förmedlas till föräldrar.
- Ang. läxhjälp; inte aktuellt i dagsläget men skolan arbetar för att kunna
erbjuda det.
9. Sjukanmälan dygnet runt/otillgängligt telefonväxelsystem
- Skriftlig information från skolledningen.
10. Trafiksituation vid lämning/hämtning
- Bordlägger frågan till nästa föräldraråd
11. Övrigt
- Föräldrarepresentant frågar om det finns en plan för hur skolan tänker kring IT
och vilka elever som har tillgång till IT-verktyg. Föräldrarepresentant erbjuder
att hjälpa skolan med utvecklingen kring IKT.
- Önskemål om att få inbjudan till föräldramöte tidigare
-

