Protokoll föräldraråd 2018-12-06
Tid: 18.30-20.00
Plats: Personalrummet (plan 2)
Kallade representanter åk: FSK VV, FSK BB, 1B, 2B, 3A, 3B, 4 & 5.
Dagordning
1. Föregående protokoll samt presentationsrunda
- Lucio läser upp punkter ur föregående mötes protokoll.
- Föräldrarepresentanter samt representanter från UES presenterar sig.
2. Nyanställda
- Idrottslärare
- Moa Grinsvall Duf är nyanställd idrottslärare. Hon har tidigare jobbat på
Storvretaskolan som lärare i årskurs 2-5 samt idrottslärare. Hon jobbar
80% fram till den 17/12 då hon går över på 100% hos oss. På UES
undervisar hon årskurs F-5.
- Kurator
- Sara Forsman Benhalima är ny kurator sedan maj i år. Hon jobbar 50%
(måndag, onsdag och fredag) och ingår i elevhälsoteamet.
- Klasslärare 3B
- Pernilla Ljungberg är nyanställd klasslärare i klass 3B. Pernilla är
legitimerad lärare åk F-6. Pernilla arbetade senast som svensklärare i
årskurs 3 samt klasslärare till en årskurs 1 på Engelska Skolan i
Upplands Väsby som är en stiftelse lik vår skola.
3. Tillsyn - miljöförvaltningen
- Vi har haft tillsyn av miljöförvaltningen där tillsynen gällt luftkvalitet, radon,
inomhusmiljö (städning) samt tobaksanvändning. Vi har ännu inte tagit del av
rapporten, därav vet vi inte vilka nedslag som kommer att noteras, men det
som redan kommenterats muntligt eller är troligt att miljöförvaltningen påpekar
i rapporten är följande:

-

-

-

-

-

Personbelastningsritningar
- Personbelastningsritningar efterfrågas, dvs, hur många som
mest som kan vistas i ett klassrum utan att luftkvaliteten blir
otjänlig.
Luftkvalitet
- Vi har problem med ventilation som låter för högt när den körs
på högre styrka.
Radon
- Den senaste radonmätningen är godkänd, den gjorde för 8 år
sedan och är giltig i 10 år.
- Skolan kommer ändå att göra en ny radonmätning under
läsåret.
Inomhusmiljö (städning)
- Vi vet inte ännu om miljöförvaltningen har anmärkningar på
städbarheten men med tanke på t.ex. golvytornas skick är det
troligt att de noterar det i protokollet.
- Golvet på en av toaletterna fick en anmärkning då den har en
list som spruckit upp, detta ska åtgärdas.
Tobaksanvändning
- Det anmärktes på att vi inte har rökningsförbud-skyltar på
skolgården. Då vi är en låg- och mellanstadieskola och rökning
inte förekommer på skolgården har vi bett att få slippa sätta upp
dylika skyltar då tobak och cigaretter inte är något som barnen
ska tänka på.
- Frågan ska tas med till chefen för Miljöförvaltningen och vi
kommer att få svar på detta när beslut fattats.

4. Skolmåltider
- UES byter leverantör av skolmåltider fr.o.m. 1 januari 2019, mer detaljer om
detta kommer i ett särskilt utskick från rektorn. Skolledningen och skolans
köksansvarig är inte missnöjda med Happy Food som leverantör utan bytet
sker i första hand av ekonomiska skäl. Happy Food har länge legat högt i pris
och genomförde ytterligare en markant prishöjning från 1 januari 2018 som
har medfört att rektor tillsammans med styrelsen har behövt omvärdera valet
av matleverantör.
- Under föregående läsår pågick det ett arbete i elevrådet med rektor på grund
av ett utbrett missnöje med skolmaten bland eleverna på skolan. Elevrådet
genomförde enkätundersökningar samt satt med i samverkan med Happy
Food för att framföra sina synpunkter. Det utbredda missnöjet bland eleverna i
kombination med prishöjningen är de parametrar som ligger till grund för
beslutet att byta matleverantör.

-

Föräldrarådet önskar att rektor tar med frågan till ny matleverantör om det är
en möjlighet att ha 2 alternativ per måltid samt att en innehållsförteckning för
varje måltid begäras, för att möjliggöra detta framfördes ett förslag att
eleverna kunde få önska ett val redan i början av veckan. Skolledningen ska
ta med förfrågan till ny matleverantör.

5. IBIS - forskningsprojekt
- http://www.edu.uu.se/samverkan/ibis
- Föräldrarådet uppmanas att gå in på länken ovan och läsa sig till
informationen som efterfrågas kring IBIS-projektet samt att återkoppla till
skolledningen om denna information anses vara otillräcklig.
6. Föräldracafé
- Föräldracafé är fortfarande under planering, det kommer att vara en möjlighet
att under sociala former samlas kring aktuella föreläsningar och liknande.
Datum är ännu inte satt för den första träffen.
- Föräldrarådet föreslår att man kan bjuda in föräldrar till ett tillfälle med mat
från den nya matleverantören.
7. Elevtoaletterna
- För att öka trivseln på toaletterna har varje klass fått ta ansvar för sin toalett,
det har gjort mycket för att öka hur fräscht det är. De har dessutom fått “pynta”
sina toaletter för att öka trivseln.
- Skolan har efter klagomål från elevrådet och föräldrarådet infört en ny rutin att
toaletterna städas ytterligare en gång under dagen (efter lunch). Det har gjort
stor skillnad i hur fräscha toaletterna håller sig under dagen.
- Vi har fört diskussioner angående renovering av toaletterna med Vasakronan
och vad som framkommit är att det är för dyrt att renovera alla toaletter.
- Den 14/1 har skolledningen ett möte med Vasakronan då elevtoaletterna samt
skolgården ska diskuteras. Vi har bett Vasakronan om en offert för vad en
toalett kostar att renovera och planen är att vi sakta men säkert ska kunna
renovera en toalett i taget. De mest eftersatta toaletterna är högst prioriterade.
8. Övriga frågor
- Renovering
- Styrelsen har åtagit sig att ta reda på hur de kan bidra till renoveringar
som behövs göras på skolan, t.ex. uppfräschning av väggar.
-

Oreda i korridorerna
- Det är ett problem att det ligger stora högar med blöta kläder på golven
på fritids, det är svårt att hitta och det är ohygieniskt. Detta är främst ett
problem höst-/vintertid.

-

-

-

Lucio berättar att personalgruppen pratat om detta och att
klasslärarna ska prata med eleverna om de överfyllda
upphittat-lådorna och att en rensning ska göras.
Lucio och Paula ska lyfta frågan med fritidspersonalen att de får
hjälpa till att påminna barnen om att hänga upp sina kläder på
krokar eftersom det inte sker utan påminnelse.
Föräldrarådet undrar om fler krokar kan sättas upp i en rad
under de krokar som redan finns.

-

Låst på övervåningen före kl.8
- Om det är låst på övervåningen före kl.8 på morgonen spelar det ingen
roll om det finns dubbla uppsättningar kläder eftersom de är inlåsta på
övervåningen
- Det har inte gått ut tillräckligt med information till föräldrarna för
att kunna skapa en förståelse för varför vi håller låst, vi ska ta
upp frågan om låsning till diskussion igen i arbetsgruppen.

-

Slöjdtimmar
- Det är för få slöjdtimmar, vad spenderas tiden på istället?
- Lucio förklarar att transporten till och från slöjden tar upp den
tiden.
- Problemet är att vi måste ha externa slöjdlokaler samt lärare, det
bästa vore om vi kunde ha lokaler närmare skolan men har
tyvärr inte varit möjligt att få tag på både lokaler och lärare
närmare än LOKS (Livets Ords Kristna Skolor).

-

Idrottslektioner
- Campus 1477 kommer att stänga sin verksamhet i de lokaler där
skolan har sina idrottslektioner.
- Lucio informerar om att Vasakronan och Campus 1477 har
avslutat sitt samarbete, det står nu klart att Friskis & Svettis
kommer att ta över verksamheten i lokalerna.
- Gymmet ska renoveras fram till hösten men vi kommer att kunna
ha fortsatt tillgång till idrottshallen och omklädningsrummen. För
att undvika att vi ska röra oss genom renoveringsområdet har
Vasakronan sett till att vi får en egen ingång och vi hoppas att
kunna få tillgång till fler tider på Friskis när väl renoveringen är
klar.

-

Adresslistor
- Det är svårt att komma i kontakt med andra föräldrar i klassen efter att
GDPR trädde i kraft. Det går att ta hjälp av klasslärarna men det funkar
inte alltid som önskat och det kan ta för lång tid för att informationen
eller frågan fortfarande ska vara aktuell. Finns det någon möjlighet för
en alternativ lösning?
- GDPR hindrar oss från att lämna ut adresslistor till klassen,
medgivande måste finnas för att få dela ut kontaktuppgifter och
listorna blir inte kompletta om alla inte lämnar sitt medgivande.
- Vi ska försöka hitta en lösning som fungerar för alla.

-

Skolgården
- Grindarna behöver åtgärdas.
- Skolgården behöver ses över i enlighet med “Föreskrifter kring
säker skolgård”.
- Rektor har möte inbokat med Vasakronan angående skolgården
den 14/1-19.

-

“Glömma gympapåsen”
- Vi behöver vara uppmärksamma så att inte “glömma gympapåsen” blir
en strategi för att få mer arbetstid till att slutföra skoluppgifter. Detta för
att eltagande i idrotten uteblir om eleven ej har med sig ombyteskläder.

-

Stängningstider fritids
- Representant i föräldrarådet har noterat att det ofta förekommer att
hämtning sker efter stängning av fritids. Skolan önskar förtydliga
information i klasserna kring stängningstider för fritids, dvs. kl.17.00.

-

Information till föräldrar
- Lucio talar om att informationsgången ut mot föräldrar varit särdeles
dålig under hösten, vi har brustit i kontinuiteten och behöver tips och
tankar på hur vi kan göra det smidigt för att undvika dylika situationer
framåt.
- En tanke var “kaffe med rektorn” ett par gånger per termin. Ett
par frågor skickas ut och de som vill kan komma och diskutera
dessa med rektorn vid det valda tillfället.
- Detta förslag fick responsen att det kan vara svårt att nå
målgruppen och att det skulle ta onödigt mycket tid från
annat som ger större effekt.

-

Föräldrarådet lämnar efter diskussion följande förslag:
- Utskick vid större förändringar liksom skedde vid
personal-omflyttningarna denna termin. En skrivelse med
en förklaring är bra.
- Infobrev från rektor/klasslärare med jämna intervall.
- Om det är information som kan ligga öppet kan
rektorsbrevet även publiceras på hemsidan för att göra
det lättillgängligt för vår önskade målgrupp.

9. Nästa möte
- Nästa möte är onsdag den 13:e februari kl.18.30-20.00.

