Protokoll föräldraråd 9 september 2019
Närvarande: Cilla Olsson, Jenny Holmfrid, Kristina Mattsson, Linda
Werner,Elisabeth Didriksson, Fabian Christensson, Therese Nilsson,
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Val av sekreterare och justering
Föregående mötesprotokoll
Aktuellt på skolan
Skolrådets punkt
Fritids
Övriga frågor

1. Ulrika Olsson valdes sekreterare och Cilla Olsson som justerare.
2. Vi gick igenom föregående protokoll
3. Nytt möte 25 november, Kom gärna med förslag på aktiviteter som
skolan och föräldrar kan samordna. Ny personal på skolan: Sara 4,
Malin och Mattias i våra 6:or, Annette i 2 och Elisabeth och Annelie i
1:an, Johanna i Fk-klass.
4. Vi är över 300 barn på skolan så vi har BUF-representanter.
Elias är ny ordförande och Alva är sekreterare. Det finns BUF-pengar
kvar. Skolans regler, vi har väldigt få regler på skolan. Nästa möte
kommer vi presentera dessa. Tuggummi - finns lärare på skolan som
tillåter detta, underlättar koncentrationen. Det har köpts in fläktar till
klassrummen, ventilationssystemet kommer bytas.
5. Ny ingång till morgonfritids till Måsen och Örnen, lovet (v 44 ) besked
senast den 4/10. Chromebooks, kommer låsas in i ett förråd varje dag.
Mycket personal borta på Måsen (sjukskrivningar).
6. EHT - vi har full styrka där med alla yrkesroller. Vi har time-timer i
klassrummen som hjälper barnen med hur lång tid man har kvar att
jobba, vi har samma schema (lappar) för hela skolan, samt
arbetsgången för lektionen finns synlig för eleverna.

Skolans prioriterade mål:
Höja resultaten med hjälp av rörelse, hälsosatsningar och utepedagogik.
Ökad måluppfyllelse genom kollegialt lärande inom ramen för statliga
läslyftet.
Förbättrad fysisk lärmiljö.
Elevhälsans uppdrag tydliggörs och görs mer effektivt.
Ett systematiskt arbete med värdegrunden genomsyrar all undervisning
för ökad trygghet och trivsel.
Vad kan vi bidra med för att göra skolgården mer inbjudande?
Kanske starta en skolgård grupp med föräldrar och barn?
Hur jobbar vi med barnens integritet. Vi har filter för internet. I en tidning
som heter Skolfamiljen finns det bra artikel om porr.
Frågor kring virus. Vi fick bra feedback att vi gjorde ett bra arbete kring
denna situation. Vi kommer göra en analys för att bli ännu bättre.
Hur stärker vi samarbetet mellan skola och hem ytterligare. Vi kommer
erbjuda studieverkstad för årskurs 4-6. Årskurs 4-5 tisdagar och 6
torsdagar. Vi har fått statliga pengar till studieverkstad för lågstadiet.
Årskurs 6 kommer anordna disco för eleverna här på skolan.
Direktiv gällande veckobrev? Åsa tar upp detta på lärarnas nästa
samling.
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