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Protokoll
Föräldraforum Midgård
2014-11-05

Mötets öppnande
Magnus hälsade alla välkomna. Magnus redogjorde dagordningen för mötet.
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Marina Fihnn (fritids), Ellinor Svensson
(mentor, Tyle), Maria Hallberg-Svensson (specialpedagog)
Föräldrarepresentanter: Helen Andersson (Frigg), Linda Jönsson (Mimer), Pernilla
Karlsson (Balder, Tyle, Höder), John Guslén (Tyle), Ingrid Forfang (Tyle),
Dagordning








Likabehandlingsplanen
Facebookgrupp
Studieverkstad
Grön flagg
Gratis prova på - lunch för föräldrar
Fritids informerar
Övrigt

Likabehandlingsplanen
Godkändes av representanterna i föräldraforumet. Planen kommer att finnas på hemsidan.

Facebook
Magnus är positiv till Facebook, men innan beslut tas måste frågan även godkännas i
personalgruppen. Det är viktigt att vi är tydliga med reglerna och vårt syfte. Syftet med
Facebook är att informera om vad som händer i verksamheten, och att det råder en positiv
anda på sidan, inga negativa inlägg. Vi är noggranna med att enbart fotografera verksamheten,
inga foton får läggas ut på barn/elever. Några ur personalen på Midgård samt representanter i
föräldraforumet kommer att fungera som administratörer. Alla ska kunna kommentera
inläggen, men fungerar inte detta så får vi ändra reglerna efter hand. Magnus ansvarar för att
starta upp sidan och han är också ansvarig för sidan. Fritids kommer också att lägga in lite
information via Facebook men fortsätter blogga tillsvidare.
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Studieverkstad
I Röda korset regi (tidigare kallad läxhjälp). Skolan är mycket nöjd med Röda korsets insats.
Representanter från Röda korset och som deltar i Studieverkstaden har informerat Magnus
och personalen om att de är inte riktigt nöjda med hur studieverkstaden fungerar för tillfället.
Det är stökigt, oroligt och de kan inte hantera alla elever på ett tillfredsställande sätt. Magnus
deltog i måndags och informerade berörda elever vilka regler som gäller för att få delta.
Fungerar det inte, utan de fortsätter störa verksamheten måste vi ringa hem till föräldrarna,
och det kan bli aktuellt med en avstängning. Studieverkstaden sker efter skoltid och är på
frivillig basis, därför är det ännu viktigare att vara tydlig med vilka regler som gäller och att
de följs. Om det framöver visar sig att är ett stort antal elever som vill delta i Studieverkstaden
måste vi prioritera de elever som har störst behov.
Grön flagg
Ellinor informerar om Grön flagg. Skolans uppgift är att jobba med och lära eleverna vad
hållbar utveckling är, därför har vi anmält oss till Grön flagg. Vårt mål är att certifiera oss och
bli en miljövänligare skola. All personal på skolan är involverad vilket omfattar fritids, kök,
vaktmästare och städ m fl. Skolan ska utse en grupp elever som ska jobba lite extra med
projektet. Föräldrarna är positiva till Grön flagg.
Prova på – lunch
Magnus har varit på möte med kostenheten. Skolan erbjuder alla föräldrar en gratis prova på lunch. Motprestation är att föräldrarna fyller i en enkät och svarar på hur de upplevde maten
och matsituationen.
Fritids informerar
Marina informerar om att fritids har börjat med gruppaktiviteter, och det är barnen själva som
har fått välja innehållet. Aktiviteterna är: bakning, idrott och utomhusvistelse. Gruppen som
bakar har fullt upp med att baka till adventskonserten som fritids arrangerar den 27 november.
Efter ett antal veckor byter fritids ut innehållet i grupperna. Fritids har två avdelningar, Brage
och Idun. På Idun vistas de äldre barnen och på Brage de yngre barnen. Barnen som vistas på
Brage får gärna gå till Idun om de har kompisar där. Detta gäller i nuläget främst barnen i åk 1
och 2 men inom kort kommer även de yngsta barnen att få göra detsamma. Anledningen till
att det finns två avdelningar istället för ett ”fritids” har att göra med lokalerna, som alltid har
hetat Brage och Idun. Marina ska prata med personalen på fritids som ev. kommer genomföra
en ändring att barnen inte blir uppdelade på två avdelningar, utan de kan röra sig fritt mellan
lokalerna.
Övrigt
Salladsbordet; Elever har inkommit med synpunkter på salladsbordet; det är tråkigt upplagt,
stora bunkar och lite att välja på. För att minska spill och kladd, hade det varit bra om det
fanns någon anordning som de små barnen kunde stå på, så de kan nå maten lite bättre. John
mailar ett förslag på en ramp till salladsbordet. Vi måste dock först och främst tänka på
barnens/elevernas säkerhet och göra en riskbedömning inför ev. ändringar.
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Kulturskolan; kommer till skolan ett par gånger i veckan och undervisar kulturskolans
elever. Dock gäller detta inte alla instrument.
Fler föräldrar; som deltar i forumet är önskvärt. Magnus gör ett nytt utskick.
Info om skolans verksamhet; Det finns önskemål att lärarrepresentanten informerar på
forumet om vad som sker i de andra klasserna. Tyle: ska arbeta med Nobel. Just nu jobbar de
med drama.
Edwise; Det råder stor frustration bland både personal och föräldrar att Edwise inte fungerar
på ett tillfredsställande sätt, alla tycker det är svårarbetad plattform. Det hade varit bra om
föräldrarna fick en påminnelse via mejl av lärarna med en länk att det har lagts ut något på
Edwise. Viktigt att alla pedagoger på skolan gör likadant. Magnus informerar om att
kommunen håller på att ta fram en ny läroplattform.
Whiteboard; ett bra komplement för eleverna när de ska svara på frågor. Alla kan i lugn och
ro skriva ner sitt svar och sedan visa upp vad man har kommit fram till. Whiteboardtavlor
finns på skolan, används av pedagogerna i varierad intensitet.
Specialkost. Alla föräldrar vars barn har specialkost ska ringa till köket innan kl 08.00 och
anmäla sjukdom, samt när barnet är friskt igen. Köket efterlyser tidigare anmälan vid frånvaro
så de inte hinner påbörja laga specialkosten. Köket gör ett nytt utskick till berörda
vårdnadshavare.
Mattelyftet; Jobbar alla pedagoger med mattelyftet? Magnus informerar om att alla
pedagoger är nöjda med mattelyftet och därför fortsätter detta arbete. Dock kommer vi inte att
fortsätta i samma intensitet. Förälder uttrycker sin oro för att det sker en uteslutning av
automatisering i t ex. matteböcker pga. Mattelyftet. Ellinor informerar vikten av den praktiska
matematiken.
Protokoll; från föräldrar forumet läggs ut på hemsidan.

Nästa möte
3 dec kl 18.00
Vid anteckningarna

Maria Hallberg Svensson
Sekreterare

Ingrid Forfang
Justerare

