Protokoll föräldraråd 10 februari 2020
Närvarande: Åsa Kilden, Leif Andersson, Maria Hammarstrand, Ulrika
Olsson, Linda Werner, Fabian Christensson, Therese Nilsson, Jenny
Svensson, Veronica Hansson, Kristina Mattsson, Emelie Jönsson,
Nathalie Ågren, Karin Cousins, Jenny Holmfrid, Elisabeth Didriksson
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Val av sekreterare
Val av justering
Föregående mötesprotokoll
Skolrådets punkt
Fritids punkt
Övriga frågor

Val av sekreterare: Ulrika Olsson
Val av justering: Emelie Jönsson
Föregående protokoll- Vi gick igenom protokollet
Aktuellt på skolan- Trygghetsteamet på skolan, ska sammanställa
var eleverna känner sig trygga resp otrygga. Efter detta ska vi ha
personal på rätt ställe. Alla hjärtans dag på fredag och vi kommer
att göra en ny vänskapsring, detta kommer fotas med hjälp av en
drönare. Nationella prov, vissa är klara och några kommer göras i
april. Gäller årskurs 3 och 6. Skolan kommer få en ny rektor från
den 1 april som heter Mats Nilsson, som kommer från Malmö.
Gällande skolans renovering, så kommer kommun att ta beslut
den 25 februari när denna kommer ske. Vi har fått ny belysning
som har hjälpt mycket. Mikael Blomberg är tillbaka i tjänst hos oss
igen. Han har musik och spanska.
5. Skolrådets punkt- Vill ha ytterligare en fotbollsplan i gräs, Denna
kommer anläggas utanför skolan på söder sidan.Det är elevernas
förslag att vi ska göra en hjärt-ring på fredag. De har diskuterat
mycket kring slöjförbudet som det har pratats mycket om. De vill
ha en grind vid källartrappan. De vill att hinderbanan ska rustas

upp. Åsa vill att alla klasser ska ha klassråd som sedan skickar sin
representant till skolrådet.
6. Fritids punktSportlovet
Måndag: speldag
Tisdag: Utedag i Bräkne-Hus, grilla hamburgare
Onsdag: Skurups sparbank arena mellan 9-11:30 och äta lunch på
Prästamosseskolan
Torsdag: Pyssel och ev prova badminton
Fredag: Tipsrunda om sport på fm. och film på em.
Då det inte blir någon Ung talang i år har vi valt att vi kommer ha
vår egen Östergårds talang på fritidshemmets dag under fm, och
på em, kommer vi ha vår årliga gårdsfest, mer info kommer från
fritids när det närmar sig.
Påminnelse om att man lämnar och hämtar barnen personligen på
våra avdelningar, inte lämna vid parkeringen eller ringa oss för att
skicka ut barnen.
7. Övrigt
Klagomål på maten - man fick bara 2 fiskpinnar. Veg. mat - har
blivit sämre, mindre gott, (dåligt alternativ vid tex. julbord)
Någon förälder som undra om vi vill bli sponsrade med boll mm.
Skolans socker - Åsa undrar hur föräldrar tänker till sockerintaget.
Riktlinjer kring förmiddags fikan är ett önskemål.
Rasterna - måste vara ute på rasterna fastän det regnar. Lokalen
måste vädras. Gällande spanskläraren - barnen har inte lärt sig så
mycket, klagomål från föräldrarna.
Har det gjorts någon utvärdering gällande 5:orna när man blandat
klasserna. Det har gjorts och det har blivit lugnare nu.
Gällande förskoleklassen när de blir årskurs 1, budgeten visar att
det kommer bli 2 klasser. Känner man oro kan man boka in och
besöka skolan under en dag. Stökigt, högljutt vid mellanmål för
Falken, kanske fördela upp barnen mer. Oroligt vid hämtning av
barn på Falken när de är ute, personalen vet inte var barnen är.

Det togs upp om spelet Granny, hur är tillgången till internet och
youtube på paddorna? Det finns filter på skolan och skulle det
komma upp något så kommer det info hem till er föräldrar.
Frågan kom upp gällande mobiler. Dessa får eleverna inte ha
under fritids- eller skoltid. De låses in.
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_________________________
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_________________________
Emelie Jönsson

