Föräldraråd på Midgård 2015-03-04
Mötets öppnande
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Ellen Wadenbo Carlsson (skolan), Sara Kries(fritids)
Föräldrarepresentanter: Linda Jönsson (Mimer), Pernilla Karlsson (Balder, Tyle, Höder), Asta Nystrand
(Frigg), Patrik Granevern (Balder)
Frånvarande: Helen Andersson (Frigg), John Guslén (Tyle), Ingrid Forfang (Tyle), Sanna Ahlberg (Balder,
Tyle),

Dagordning
Kallelse till mötet
De flesta har fått kallelse men inte alla. Mötet planeras alltid till 1:a onsdagen i månaden om
den inte sammanfaller med lov/studiedagar eller helgdagar.
Föregående protokoll
Magnus går igenom föregående protokoll och kompletterar samtidigt med ny information
kring Odengården.
Odengården har sedan en tid tillbaka färre barn vilket på sikt ger svårigheter att bedriva en
skolverksamhet med kvalitet och till en rimlig kostnad. Orsaken till minskningen är att
Migrationsverket skickar ensamma män och kvinnor istället för familjer. En dialog förs kring
detta.
Facebook
Sidan är uppstartad men information har ännu inte gått ut. Mail kommer att gå ut till alla
föräldrar inom en snar framtid.
Frisk- och sjukanmälningsrutiner
Skolan jobbar med att förtydliga i telefonen att man kommer till sjukanmälan.
Sjukanmälningsrutiner – sjukanmäla varje dag, friskanmäla. De med specialkost ska även
ringa köket. Infon ska finnas på Midgårds hemsida och finns i telefonboken.
Forumets innehåll
Disk. kring det förslag som tagits fram. Frågor kring hur representanterna ska väljas, det
bestämdes att det var ett bra sätt läsåret 14/15.
Justeringar kommer att göras utifrån disk. och ett nytt förslag skickas ut till nästa möte.
Förhoppningen är att förslaget fastställs på nästa möte.
Skolan informerar
Gymnastik
Ellen – idrottslärare åk.1-6. Klasserna har gymnastik 1 gång/vecka i 90 minuter.

Gymnastiken ska inte bara vara att springa. Hon plockar in olika lekar och spel. Vill väcka
lust till rörelse. Disk. kring varför vi behöver äta och sova. Hur påverkas kroppen?
Åk.3 går till Röstångabadet. Eleverna ska kunna simma 200 meter. De som inte klarat målet
åker till Ugglebadet och fortsätter träna där.
På gymnastiken försöker Ellen även ha mycket utomhusträning som t.ex. orientering. Pratar
mycket om hur kroppen reagerar – puls etc.
Åk.6:
Erbjuds att köra klassikern. (Frivillig aktivitet.)
Dansar på skolavslutning. (Frivillig aktivitet.)
Sover i vindskydd någon gång under terminen.
Matrådet
Finmiddagar – Dukas fint i matsalen, olika tema – grekiskt.
Varje fredag spelas musik i matsalen vilket är mycket uppskattat av eleverna.
Investeringsansökningar: 20 000 till att förbättra atriumgården. 200 000 till att byta alla
möbler i matsalen.
Björkhäll (förskolan) ska byggas om. 2-3 år innan allt är klart. Brukardialog kring
ombyggnaden kommer att göras om detta går igenom.
Skolinspektionen kommer att granska skolan under hösten.
Fritids informerar
Läxor – Idun har kommit igång med läxor i olika klassrum. Personalen erbjuder aktivt.
Vänskapstema. Likabehandlingsplanen – Brage tittar på film och pratar kring detta efteråt.
Idun – barnen berättat om saker de varit med om. Mycket samtal men tanken är att det ska
utvecklas till skapande.
Idun ska ev. köpa in Wii med fokus på rörelsespel. Vad anser föräldrarådet? Föräldrarådet är
positiv. Finns förslag på att även kolla om Kinnect kan vara ngt.
Övrigt
Åk6. Vem pratar man med för att boka gympasalen som privatperson infor t.ex. disco. Saknas
struktur i och med att det är blandklasser. Struktur har gjorts sedan förra discot. Ska skickas ut
till alla föräldrar i åk.6.
Reflexutbildning.
ICA-butiken undrar om skolan vill dekorera entrén. Vill ha det vecka 13. Skolan är
intresserad och kommer att ta en disk om vilka klasser som kan få möjlighet.

Nästa möte
8/4 kl.18:00
Val av justerare
Linda Jönsson valdes till justerare.
Vid anteckningarna
Pernilla Karlsson

