Föräldraråd på Midgård 2014-12-03

Mötets öppnande
Magnus hälsade alla välkomna.
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Lone Rasmussen (fritids), Maria HallbergSvensson (specialpedagog)
Föräldrarepresentanter: Helen Andersson (Frigg), Linda Jönsson (Mimer), Pernilla
Karlsson (Balder, Tyle, Höder), John Guslén (Tyle), Ingrid Forfang (Tyle), Sanna Ahlberg
(Balder, Tyle), Asta Nystrand (Frigg),
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Kallelse till mötet
Alla hade blivit kallade till mötet, kallelse till mötet ska helst ske en vecka innan mötet.

Ordförande och sekreterare
Förfrågan bland föräldrarna att anta sig uppdraget som ordförande. När det gäller vem som
ska vara ordförande så står det inte i skollagen vem som ska inneha denna post (Skollagen,
kap 4, 12§, bilaga 1). Vi har undersökt hur det ser ut i majoriteten av Sveriges skolor, och de
flesta skolor har någon förälder på denna befattning, och vanligast är att man sitter som
ordförande över en längre tid, t ex 1-2 läsår, medan sekreterare oftast utses vid varje möte.
Om ingen förälder kan tänka sig att bli ordförande fortsätter Magnus (rektor) vara ordförande.
Pernilla Karlsson, har åtagit sig att bli sekreterare.
Föregående protokoll
Maria gjorde en kort sammanfattning om vad som sades på mötet i november.
Facebook
Personalen känner en viss oro och är tveksamma till hur och om facebook kommer att
fungera. Frågor dyker upp såsom; vem ska administrera? Vem ska kunna kommentera? Alla i
personalen är inte lika engagerade, detta kan innebära en snedfördelning bland inläggen.
Magnus påtalar att vi ska börja i liten skala och sedan öka på allteftersom vi märker att sidan
fungerar. Facebook är en lättillgänglig informationskanal. Det kanske räcker med att vi har
en bra hemsida och en annan läroplattform? Gammal info på hemsidan? Vi ska kanske lägga
mer krut på att uppdatera hemsidan? Magnus beslutar att vi sätter igång med facebook till
våren i en mycket enkel form.
Betyg
Förslag; att betygen skickas hem istället för att eleven får dem i handen på avslutningsdagen.
Föräldrarna är positiva till att betygen skickas hem.
Policy kring inbjudan till kalas
Skolan tillåter att inbjudningskort delas ut på skolan om hela klassen blir bjuden. Föräldrarna
undrar dock om alla barnen i klassen ska bli bjudna, om man t ex går i en 1-2:a? Räcker det
med att bjuda 1:or eller 2:or? Frågan tar Magnus med sig till personalen.
E-post till vårdnadshavare
På elevkorten kommer det läggas till en rad för ifyllnad av e-postadress, och sedan kommer
detta ut på adresslistorna, dock ej i informationsbladet.
Belysning på skolgården
Föräldrar som hämtar på eftermiddagen reagerar på att det är mycket mörkt på baksidan. Lone
informerar om att barnen helst ska vara ute på Odens lekplats som är belyst. Magnus
informerar om att nye vice ordförande BUN, Fredrik Nilsson håller på att undersöka
skolgårdarnas belysning runtom i kommunen.

Fritids informerar
Lone informerar om att fritids är bra igång med sin verksamhet och grupperna fungerar bra.
Barnen får välja mellan tre olika aktiviteter, det är blandade grupper med barn från Idun och
Brage. Inför höstlovet och jullovet har fritids lämnat ut lappar ang. lovtider, tidigare har detta
skett via mail. Fritids upplever att det fungerar bättre med att få tillbaka lapparna än via mail.
Fritids är öppet alla dagar under jullovet utom röda dagar, och vid stängningen den 7-8/1 -15.
Många barn har olika fritidsverksamheter såsom; kören, fotboll, studieverkstad, dans,
målarverkstad. Det är svårt för fritidspersonalen att veta om barnen ska komma tillbaka efter
sin aktivitet. Detta är både en arbetsbelastning och en säkerhetsfråga för fritids, personalen på
fritids är rädda för att tappa bort eller glömma något barn och inte märka detta.
Övrigt
Föräldrar efterlyser tidig information ang. datumet för Lucia, helst vid läsårsstart.
Föräldrar reagerar på att barn på fritids vistas utomhus utan jacka. Samt att ett olämpligt
språkbruk förekommer hos vissa barn, speciellt när någon vuxen står bredvid utan att agera.
Skolans policy är att agera och reagera mot olämpligt språkbruk (se Likabehandlingsplan).
Men pga. Olika omständigheter kan det upplevas att personalen inte omedelbart tog tag i
detta, utan ev. gör detta i efterhand. Ett tips som pedagogerna kan använda sig av, be eleven;
förklara dig bättre!
ICA i Röstånga vill tacka alla elever som har pyntat entrén vid olika tillfällen. De kommer vid
ett tillfälle att bjuda alla elever på frukt.
Någon förälder undrar hur det står till med eleverna från Odengården? Magnus informerar om
att det har tagit tid att få hälsokontrollerna färdiga. De kommer att delta i årets Luciafirande
på Midgård. Det finns ingen plan för hur mycket dessa elever ska vistas på Midgård, utan
detta kommer ske individuellt.
Val av justerare av protokollet: Helen Andersson
Nästa möte
4 februari, 2015 kl 18.00

Vid anteckningarna

Maria Hallberg Svensson

Bilaga 1
Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer
och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande
över utbildningen.

Forum för samråd
13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen,
eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §.
Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha
betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges
tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för
att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

