Protokoll föräldraråd 2019-02-13
Tid: 18.30-20.00
Plats: Personalrummet (plan 2)
Kallade representanter åk: FSK VV, FSK BB, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B & 4.
Dagordning
1. Föregående protokoll
- Kort redovisning av föregående mötes protokoll.
2. Medhavda frågor från föräldrarepresentanter
- Mediekonsumtion i skola/på fritids
- Det har inkommit klagomål från en förälder att en del av musiken som
spelas på fritids inte är lämplig för barn i de åldrar som finns på skolan.
- Detta är naturligtvis beklagligt, vad som spelas från youtube och
vad som visas på tavlan under skol- och fritidstid behöver vara
anpassat för skolbarn. Det är tydligt att vissa saker har slunkit
igenom och vi behöver bli noggrannare med vad som spelas.
- Skolan kommer att ska skapa en policy gällande detta och
kommunicera den till hela personalgruppen.
- Representant från föräldrarådet påtalar också att det även inkommit
beröm för att det finns en tanke bakom vad som visas och erbjuds i
medieväg.
-

Matleverantör - mycket kött på menyn
- Det har varit bra respons från barnen att det är mycket och bra
grönsaker till varje måltid. De flesta verkar väldigt nöjda och glada över
bytet av matleverantör
- En stor del av bytet, förutom ekonomin, var arbetet som under lång tid
skett i elevrådet vad gällande maten. Vi har tidigare har försökt göra
ändringar i menyn hos vår tidigare matleverantör, men inga ändringar
har resulterat i att barnen varit helt nöjda.
- Det är mycket kött på menyn och detta är något vi påpekat det till
leverantören vilket resulterat i att vi nu har en dag/vecka där det

-

serveras en helt igenom vegetarisk måltid. Vi jobbar också på att införa
fisk en gång i veckan vilket vi väntar respons på, men vi upplever att
den nya leverantören hittills har varit lätt att samarbeta med.
Länk till matsedel efterfrågas från föräldrarådet på hemsidan.
En önskan från ett av barnen på skolan är att olivolja och vinäger ska
finnas vid salladsbordet.
En positiv effekt av bytet av matleverantör är att det inte luktar lika
mycket matos i förskoleklassernas klassrum längre.
En annan positiv effekt är att barnen äter mer av skolmaten,
portionerna är även större vilket leder till att alla barn blir mätta på det
som serveras.

-

Simning
- Det har inkommit en fråga om simning även kan erbjudas åk.1 då det
erbjuds förskoleklasserna samt åk.2 och åk.4.
- Anledningen till att förskoleklasserna nu erbjudits simning är att det har
gjorts en stor satsning från Uppsala kommun när det gäller simning. De
bistår också med buss till Fyrishov samt simlärare på plats förutom de
två personal från oss som alltid finns i vattnet. Det är alltså inte skolan
som satsat pengarna utan kommunen och av den anledningen kan vi
tyvärr inte erbjuda även åk.1 simning.
- Simundervisningen kommer i vanlig ordning att ske i åk 2 och 4.

-

Kommunikation från klasslärarna (kalendarium)
- Ett kalendarium önskas med vecko-relevant information. Vissa
aktiviteter, t.ex. skridskodag, slöjdschema, etc., är bra att kommunicera
långt i förväg och gärna påminnas om när det närmar sig.
- Denna fråga kan lösas när vi lanserar en skolplattform ut mot
föräldrarna. Vi har i dagsläget avtal med Schoolsoft, men vi vet
ännu inte om vi ska behålla denna då den har visat sig vara en
aning svårarbetad. Beslut om detta är ännu ej fattat.
- Ledningen ska lyfta kommunikations-frågan med lärarna.

-

Hemsidan
- Vissa flikar på hemsidan är ouppdaterade och innehåller inaktuell
information. Detta bör ses över och gammal information bör tas bort.
- Istället för att skriva notiser på hemsidan om vad som händer på fritids
osv kan länkar till skolans Facebook och Instagram istället läggas upp
så att de som är intresserade kan klicka sig vidare och se vad som
händer på skolan på en mer dag till dag-basis.

-

Policy för telefoner?
- Barnen får inte använda mobil under skoltid, varken i klassrummen
eller på rasterna, utöver att ringa sina föräldrar om behov skulle uppstå
vid sjukdom etc. Vi förvarar dock inga telefoner utan eleverna får ha
dem i fickan så länge de klarar av att sköta det.

-

Fallskydd vid lekställningar
- Det har påpekats av en förälder att vi inte har fallskydd under
klätterställningen, stängerna och träden.
- Lucio svarar att skolgården är byggd efter de föreskrifter och
bestämmelser som finns och att besiktningar görs med jämna
mellanrum för att kontrollera att inget behöver åtgärdas. Ny
besiktning är beställd av Vasakronan.

3. Rapport från miljöförvaltningen
- Vi har nu fått rapporten från miljöförvaltningen och de nedslag vi fått är:
- Det finns en elevtoalett där golvmattan släppt, ytterligare två
elevtoaletter har slitna toalettsitsar. Slitna material är svårare att hålla
rena och därför bör dessa bytas ut samt golvet åtgärdas.
- Vi har för få toaletter per elev på skolan (18 elever/toalett istället för,
som rekommendationen är, max 15 elever/toalett).
- Detta kan inte åtgärdas då lokalerna begränsar vår möjlighet att
bygga fler toaletter.
- Det finns för mycket öppen förvaring i klassrummen, det är svårstädat
då det samlar på sig damm. Det var även damm på fönsterbrädorna i
vissa klassrum. Vi behöver förbättra rutinerna och städa dessa
områden bättre.
- Ventilations-trummorna låter för mycket.
- Detta är en ständigt pågående felanmälan, men systemet skulle
behöva bytas ut då det är slitet. Det ligger på Vasakronans bord
att åtgärda problemet.
- Radonmätning ska göras var tionde år, vår senaste mätning är gjort för
nio år sedan. Ny mätning ska göras och vi har beställt “puckar” för
mätning.
- Viss möblering är för nära luftdon och kan påverka luftkvalitén i
klassrummet negativt.
- Vi fick en anmärkning på att vi inte har rökningsförbud-skyltar på
skolgården och att detta behövdes sättas upp.
- Detta var en punkt vi bestred för att den är löjeväckande på en
låg- och mellanstadieskola. Efter behandling av frågan fattades
dock beslutet att vi ändå måste sätta upp dylika skyltar på
skolgården.

-

-

Anmärkning på heltäckningsmattan i bokrummet då heltäckningsmattor
försvårar städbarheten. Helst ska den tas bort men om inte ska den
dammsugas varje dag.
- Dammsugning varje dag görs redan och vi kommer att ha
heltäckningsmattan i bokrummet kvar.
- Vi har skapat en checklista för självkontroll vad gällande städning och
inomhusmiljö. Vi har rutiner men dessa är inte nedskrivna och det
måste åtgärdas.
Återkoppling på rapporten till Miljöförvaltningen är gjord och vi har skrivit ner
en åtgärdsplan för de saker som behöver göras. Det som har kunnat åtgärdas
direkt är redan gjort.

4. Återrapportering från mötet med Vasakronan 14/1-19
- Vi ska omförhandla ett avtal med Vasakronan och förhoppningsvis kunna få
ett lite längre hyreskontrakt än vi tidigare haft. För att kunna investera i
renoveringar krävs att vi har en säkerhet i att få stanna kvar i lokalerna och
även Vasakronan har uttryckt att de önskar ett långsiktigt samarbete med
UES. Åtgärder för skolgård och elevtoaletter kommer att ingå i avtalet.
- Skolgård
- Det finns vissa saker som vi inte behöver vänta på bidrag för att
åtgärda. Dessa är:
- Nytt staket och nya grindar
- Skapa en ingång direkt mot skolan genom att flytta/ändra/riva
det lilla rosa huset på skolgården så att eleverna inte behöver
gå ut på vändplanen för att komma in i skolan från skolgården.
- Det går inte att att göra en ansökan om bidrag från Boverket för att
rusta upp skolgården då bidragsansökan är stängd och har varit så en
längre tid. Vi kan ansöka först om ansökan öppnas igen.
- Elevtoaletter
- Vi ska börja renovera toaletterna, det kommer att ske ett par i taget och
spridas ut över en längre tid. Ett avtal med Vasakronan för att lägga in
kostnaden i hyran ska påbörjas.
5. Föräldracafé
- Idén med föräldracafé är att någon förälder har en mindre föreläsning eller
pratar om något som kan gagna andra föräldrar under sociala former under
tiden som det erbjuds fika. Lämplig lokal för detta finns i skollokalerna.
- I början kan man testa en gång per termin och senare se om man vill utöka
antalet tillfällen per termin beroende på intresse och uppslutning.
- Föräldrarådet diskuterade att en mindre grupp som planerar de första
träffarna och hjälps åt att dra igång föräldracaféet skapas.

-

Förslag att första träffen kretsar kring språkstörning och läs- och
skrivsvårigheter med föreläsning av en logoped. Föreslaget datum för detta är
i början/mitten av april.

6. Övriga frågor
- Personalförändringar
- Emelie Svedberg är tjänstledig för studier men hoppar in och jobbar
extra ibland.
- Ella Pettersson som jobbat extra här har ersatt Emelie som
idrottslärarassistent.
- Jasminka Zekovic har kommit tillbaka till oss efter ett 1-årigt vikariat på
småbarnsskolan Liten Lär.
- Bobby Edberg har slutat för att spela innebandy på elitnivå i Mora.
- Danilo Dostani har slutat för att börja studera till elektriker.
- När det blir tillfälle för ytterligare rekryteringar kommer fokus läggas på
att anställa en speciallärare och en fritidspedagog.
-

Brandtillsyn
- Vi kommer att ha en brandtillsyn den 11 mars, den pågår i 1,5h och
Vasakronan kommer att delta.
- Uppsala Brandförsvar kommer hit och tittar på brandrutiner etc.

-

Biblioteksbesök
- Kommunen har sagt upp det biblioteksavtal skolorna tidigare haft med
kommunens bibliotek, vilket har lett till att vi inte kunnat ha våra
månatliga besök på biblioteken där barnen har kunnat långa böcker
som vi tidigare haft.
- Nya avtal har knutits med kommunala skolor men inte privata skolor,
det ska dock vara på gång och frågan om en lösning har under tiden
behandlats i Friskolenätverket som består av rektorer från privata
skolor.
- Då vi inte har något regelrätt elevbibliotek så vi är beroende av att få
tillgång till de kommunala biblioteken, särskilt med tanke på vår profil
som en läsande skola.
- Vi tar tacksamt emot donationer till vårt skolbibliotek om det finns
böcker som inte längre används hemma.

7. Nästa möte
- Onsdag 24/4 kl.18.30-20.00.

