Föräldraråd på Midgård 2015-04-08
Mötets öppnande
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Maria Hallberg-Svensson (skolan), Lone Rasmussen (fritids).
Föräldrarepresentanter:
Närvarande ordinarie: Linda Jönsson (Mimer), Pernilla Karlsson (Balder, Tyle, Höder), Helen Andersson
(Frigg), John Guslén (Tyle).
Närvarande övriga: Orion Righard.
Frånvarande ordinarie: Asta Nystrand (Frigg), Ingrid Forfang (Tyle), Sanna Ahlberg (Balder, Tyle).

Dagordning
Kallelse till mötet
De flesta har fått kallelse men inte alla.
Föregående protokoll
Magnus går igenom föregående protokoll.
Facebook
Gruppen har varit igång drygt en månad. Personal gör inlägg, ofta med foto. En del pedagoger
är mer aktiva och andra mindre vilket vi sannolikt får räkna med. Det har hittills varit positiva
reaktioner.
Skolan upplever att nuvarande nivå med att personal gör inlägg och medlemmar i gruppen
kan kommentera är bra.
Forumets innehåll
Förslaget godkänns med mindre justeringar.
Skolan informerar
Buss – barnen har busat och lekt vid skolbusshållplatsen. Skolan har ändrat rutinerna och
problemet har minskat.
Parkering - Disk. kring parkeringsplatserna och de risker som finns för barnen i samband
med hämtning och lämning. I samband med ombyggnad av förskolan kommer
parkeringssituationen att ses över.
Nationella prov - so och no för Åk 6 är fr. om. VT -15 frivilliga. Skolan har beslutat att inte
genomföra dessa nationella prov. Många skolor i kommunen har valt bort NP i so och no, men
två skolor i kommunen har valt att genomföra proven.

Sponsring – förälder har reagerat på att barn har fått hem en tidning och inuti funnit ett
reklamblad/sponsringsinformation, där det uppmanas att man gärna får gynna sponsorerna.
Detta har föranlett en disk. kring sponsring och reklam.
Det finns ingen lagstiftning som förbjuder sponsring inom skolan.
Rektor har kommit fram till att det är ok med sponsring, men skolan ska bli mer uppmärksam
på hur utskick eller liknande är formulerade.
Företagen ska ha en lokal förankring. Företagsnamnen får synas men företagen ska inte
marknadsföra sina produkter eller uppmana till köp.
Sponsringen ska inte heller strida mot skolans värdegrund. Föräldrarådet kommer fram till att
en bedömning behöver göras vid varje enskilt tillfälle.
Earth hour – elevernas förslag och som en del i skolans arbete för att bli ”grön flagg”certifierade. Mätning av antalet förbrukade kWh-timmar gjordes under en vecka (fredagfredag). Det blev en väsentlig skillnad i förbrukningen, vilket är intressant för eleverna att
diskutera kring.
Språkval åk. 6 – Nästan alla elever åker till Linåkerskolan. Språkvalet är på sammanlagt 35
lektionstimmar, och resan tar lika lång tid, vilket tar viktig tid från annan undervisning. Totalt
läggs 70 tim på språkvalet. Fördelarna med att ha undervisningen på Linåkerskolan är att
skolan har kompetent personal och det är lärorikt för eleverna att komma till Svalöv.
En disk. fördes kring om det är det rimligt att eleverna förlorar annan undervisning? Kan
språklärarna ta sig till de skolor som har långa resvägar?
Fritids informerar
Vänskapstema under våren. Ville få in likabehandlingsplanen i temat. Avsluta detta snart.
Naturligtvis fortsätter arbetet med vänskap.
Idun – “grej of the week” . Barnen har fått lämna förslag och redovisa.
Gruppaktiviteter – båda avdelningarna har dessa tillsammans. Aktiviteterna kommer att starta
upp i veckan. Gympahallen ständigt återkommande och populär.
Fritids är tacksamma för att föräldrar var duktiga med att lämna in lovledigheter. Fungerat
bättre vid påsklovet än vid tidigare lov.
Övrigt
Betyg från åk 4 – majoriteten av personalen på skolan anser det är negativt att betygsätta
eleverna så tydligt. Omdömen görs varje termin 1-5 och detta är en tillräcklig form av
”betygsättning”. Skolan kommer inte att gå med i försöket med betyg from åk.4. Det finns
önskemål från förvaltningen att ngn skola i kommunen deltar i försöket men det är upp till
varje skola. Skolan arbetar för närvarande med organisationen hur klasserna och fördelningen
av personalen mm ska se ut inför nästa läsår.

Nästa möte
6/5 kl.18:00
Val av justerare
Maria Hallberg-Svensson

Vid anteckningarna
Pernilla Karlsson

