Protokoll - föräldrarådet 2018-02-08
1. Föregående protokoll
föräldraråd 23/11-17

2. Möte med Vasakronan
Skolan hade möte i december med projektledare för renoveringen av
skolgården. Utlovades uppdaterade ritningar i mitten av januari från
TEMA-arkitekterna, skolan har ännu inte mottagit. Vasakronan satsar på att
skolgården ska stå färdig till nästa läsårsstart. Så fort vi har fått ritningarna
kommer rektor gå runt i klasserna för att visa dessa för eleverna.
3. Trygghet och trivsel
Rutiner kring mobbing:
Finns som handlingsplan i vår likabehandlingsplan - en modell beskriven som
vi följer vid ärenden. Huvudmannen informeras, och en handlingsplan skrivs
där de olika stegen i hantering och uppföljning beskrivs.
Likabehandlingsplanen:
Dokument som finns på hemsidan ska uppdateras varje år, med aktuella
kartläggningar och åtgärder framför allt för ett främjande arbete för en ökad
trygghet och trivsel på skolan. Pga hög arbetsbelastning på ansvarig i
TT-teamet, har uppdatering inte skett. Vi kommer att se över organisationen
runt detta till nästa läsår. I personalgruppen för vi regelbundna samtal och
diskussioner kring hur vi agerar som rastvärdar, hanterar och följer upp
konflikter och händelser som sker på raster och vid andra tillfällen. Detta för
att vi ska ha en samsyn kring konflikthantering och rastvärdsskap i syfte att
öka tryggheten för våra elever.

Konsekvenstrappa och förväntansdokument:
Skolledningen har arbetat fram en konsekvenstrappa och ett tillhörande
förväntansdokument. Konsekvenstrappan beskriver hur de olika stegen ser ut
när elev bryter mot trivsel- och ordningsregler. Förväntansdokument är ett
vedertaget begrepp och dokument som beskriver de förväntningar föräldrar
kan ställa på oss samt de förväntningar som vi ställer på både föräldrar och
elever. Föräldrarådets representanter har fått ta del av dokumenten och
uppmanas att kontakta skolledningen med synpunkter på innehållet.
Förslag på att ge alla elever i läxa att studera förväntansdokumentet i början
av läsåret.
“Föräldraportfolio”
Föräldrarådet ska involveras i att ta fram dokument som alla föräldrar får ta
del av inför ett läsår.
Kapprummen
Synpunkter från föräldrar om att det är trångt och dåligt med
upphängningsanordningar. Skolledningen tittar på lösningar inför läsåret
18/19.
4. #Metoo
Hur kommunicerar lärare och skolan samt hur arbetar vi med frågor kopplat till
sexuella övergrepp?
- Skolan har för avsikt att ha ett gemensamt temaarbete kopplat till sexulla
övergrepp. Skolan har det på dagordningen till mars månads APT
(arbetsplatsträff).
- Arbete med jämställdhetsfrågor, hur arbetar skolan med att motarbeta
rådande könsnormer snarare än reproducerar könsnormer?

5. Övriga frågor
- Framtiden för UES - diskussion i föräldrarådet.
- Rektor informerade föräldrarådet om att Lucio Firpo, fr o m 1 februari, har
fått tjänst som biträdande rektor på Uppsala Enskilda Skola.

6. Nästa möte
Nästa föräldraråd torsdagen den 12 april kl.18.30-20.00. Stort tack för ett bra
möte!!!

