Minnesanteckningar föräldraråd 2016-11-24
Närvarande: Aishah Tallmark, Cecilia Soussi-Zander, Anna Theorell, Mia Reimer, Niklas
Signer, Camilla Frick, Lucio Firpo (UES) och Malin Olsson (UES)

1. Vad vill skolan och föräldragruppen med föräldrarådet?
Gruppen diskuterade hur föräldrarådet kan användas:
Kommunikation mellan skola och hem, konkret arbete mot kommun, hitta på
aktiviteter för att få föräldrar att träffas och få ett socialt sammanhang.
Information mellan hem och skola - representanten är en kanal mellan klassen och
ledningen.
“Övervaka” olika ärenden, t ex återkoppling och överföring inom skolan.
Samla in information från föräldrar. Föräldrar kan genom representanterna vara
anonyma i kontakt med ledningen.
Arrangemang med hjälp av föräldrar.
Representanterna gör mailutskick inför varje föräldrarådsmöte om ärenden som är
viktiga för gruppen och viktigt att diskutera.
Inbjudan går ut till alla representanter, oavsett om man är ordinarie eller inte. Därmed
möjliggör vi förhoppningsvis för ett större deltagande på varje föräldraråd. På
föräldrarådet kan vi också kommunicera frågor vi, dvs rådet eller skolan, har ut till
klasserna.
Föräldraråd 2 gånger/termin. Nästa möte sker den 16/02-17.
2. På gång i skolan: likabehandlingsplanen, rekrytering av skolsköterska, inför skolvalet
-17.
Likabehandlingsplanen är inte riktigt färdig ännu, det pågår ett arbete med att
uppdatera den. Så fort den är uppdaterad kommer den att läggas ut på hemsidan.
Likabehandlingsplanen inleds med en vision som vi har arbetat fram i personalen.
Den arbetar vi med varje år för att den ska bli en verklig del i vårt arbete med
eleverna. Visionen lyder:
”På UES strävar vi efter en trivsam och trygg miljö där alla, genom engagemang
och delaktighet, ges nycklar för att lyckas”.
Inför skolvalet 2017 har vi två informationsmöten där vi berättar om vår verksamhet
för intresserade. Vi bestämde att det kan vara bra att ha med föräldrarepresentanter
som kan ge en röst åt hur det är att ha sitt barn här hos oss på UES.
3. Status gällande skolgården.
Malin och Lucio informerade om status och tidsplan inför ombyggnation av
skolgården. Vi hann också titta lite snabbt på den ritning som i nuläget gäller. Vi
kommer att återkomma till denna fråga på mötet i februari. Då kommer vi säkerligen
veta mer gällande tidsplan.

4. Övriga frågor:
Lokaler - fråga kring hur lokalerna kommer att räcka när skolan växer. Skolan har
samtal med Vasakronan om ev utbyggnad av ett klassrum så att det blir en fullstor
lektionssal. Vi har börjat göra en översyn över hur vi behöver använda oss av våra
lokaler inför läsåret 17/18.
Fyrisgårdarna - slöjdlokaler??? Vi fick ett tips om ev slöjdlokaler på Fyrisgårdarna.
Röris - vi pratade om hur vi använder oss av Röris i olika årskurser på skolan, och
även på fritids.
5. Tack för idag! Vi ses igen den 16 februari 2017 kl.18.30-20.00.

