Föräldraråd på Midgård 2014-10-01

Mötets öppnande
Magnus hälsade alla välkomna. Presentationsrunda. Magnus redogjorde agendan för mötet.
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Karin Svensson (förskolechef), Maria
Hallberg-Svensson (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)
Dagordning
 Hur ska mötesforumet se ut?
 Facebookgrupp?
 Likabehandlingsplanen?
 Övriga frågor?
Mötesforumet
 Förslag på möte första onsdagen i varje månad, kl 18.
 Vi avvaktar ett par möten med att utse ordförande. Maria utses till sekreterare vid
varje möte.
 Diskussion om vilka punkter som ska finnas med i dagordningen. Det ska finnas fasta
punkter i dagordningen men också möjlighet att lägga till frågor, dessa mejlas i god tid
till Maria inför nästkommande möte. Maria mejlar ut aktuellt protokoll samt den nya
dagordningen till samtliga föräldrar i forumet. Mötesprotokollen kommer även att
finnas på skolans hemsida.
 Fr. om. nästa möte kommer en representant från fritids samt skolan att medverka.
 Önskemål om två föräldrarepresentanter från varje årskurs, samt att dessa
representanter sitter med i forumet under ett läsår.
 De två nästkommande mötena är det möjligt för nya representanter att ansluta, därefter
fastställs medlemmarna i gruppen.

Facebook
Diskussion om skolan ska ha en egen facebooksida och eventuella regler.
 Vad vill vi uppnå och vad är vårt syfte med facebooksidan?
 Ska det vara en öppen eller sluten grupp?
 Vem ska ansvara för sidan?
 Det får inte förekomma några diskussioner om enskilda barn/elever.
 Ska föräldrarna skriva på ett papper ang. förhållningsregler?
 Förslag finns att göra en blogg istället?
 Frågan som helhet tas upp igen vid nästa möte.

Likabehandlingsplanen
 Genomgång av Likabehandlingsplanen, den har diskuterats bland personalen och
eleverna i elevrådet. Planen kommer inom kort att mejlas ut till föräldrarna i
föräldrarådet för genomläsning. Inom 14 dagar mejlas förslag på ändringar, tillägg
mm till Maria. Ny diskussion och fastställande av planen ska ske vid nästa rådsmöte.
 Sanna Ahlberg kom med ett förslag att utse två representanter från varje klass (som
har extra öron och ögon på vad som händer bland kompisarna) och låta dessa elever
medverka i TVT-arbetet. Denna grupp kan heta t ex; kamratstödjare, friends,
antimobbingteam mm. Magnus tar med förslaget till nästa TVT-möte.
Övriga frågor
Förslag kom på några diskussionspunkter till nästa möte, bl.a. utescen.
Nästa möte
5/11, kl 18.00
Vid anteckningarna

Maria Hallberg Svensson
Sekreterare

Pernilla Karlsson
Justerare

