Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Torsdagen den 2 december 2010, kl 18.30-20.00
Lärarrummet Mariaskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Eva Gullberg, sekr
Matti Hilli, kassör
Maria Svensson, 8b
Ingela Görrel, 7b, 9d
Ann-Christin Werner, 7b
Ann-Sofie Isgren, 8c
Charlotte Fredriksson, 8c
Synneve Åberg, rektor
Torbjörn Wentzel, lärare
Madeleine Biesert-Salén, lärare
Bengt Friberg, 9g

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Maria Svensson
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med följande justering:
 Punkt 4, medverkan från folkhälsorådet i Mariestads kommun utgår.
Annika Johansson från ungdomsmottagningen inbjuds att delta nästa
möte för att diskutera fortsatta former för ”Våga se – att bry sig”
 Punkt 7, information från Nina, utgår p g a sjukdom.
 Punkt 8 stryks (dubbelnoterad)
3. Föregående mötes protokoll
Ordförande går igenom föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till
handlingarna.
4. Information från rektor
 Skolstarten var positiv och gick över förväntan bra. Efter en
”smekmånad” har det blivit betydligt mer rörigt, bl a på grund av att två
kulturer har mötts. Rektor redogör för en mängd inträffade incidenter och
POSTADRESS:
Högelidsskolan
Bergsgatan 31
542 31 Mariestad

BESÖKSADRESS:
Bergsgatan 31

E-POST:
HEMSIDA:
www.hogelidsskolanff.se

2 (4)
Styrelsemöte Föräldraföreningen Lindsberg
2010-09-06

att flera polisanmälningar har gjorts under terminen. Hon poängterar
också att de flesta överträdelserna begås av en liten grupp elever.
Vidtagna åtgärder är att ostyriga elever anmäls till Rondellen (skola med
små grupper)
Föräldraföreningen anser att situationen är oacceptabel och att åtgärder
måste vidtas genast. Fler resurser är ett måste. Behov finns att kunna
skapa ytterligare en heltidsgrupp motsvarande ”Ollegruppen”. Håkan
kontaktar Johan Harryson i frågan.
 Arbetet med arbetslagsprocessen fortgår. Studiebesök har gjorts på
Fornängsskolan i Götene och Tunaholmskolan i Mariestad för att studera
hur man jobbar med åldershomogena grupper respektive åldersblandande
grupper
 Skolan har av Johan Harryson fått i uppdrag att göra en vision för skolan.
Visionen ska genomsyra verksamheten och profilera skolan.
 Luciafirande sker i aulan den13 december i två sittningar. Diskuteras
angående lussefika. Om inte skolan bjuder på lussefika så beslutar mötet
att föräldraföreningen står för det. Madeleine och Torbjörn tar på sig att
ordna med fikat.
 Julavslutning blir i domkyrkan den 21 december.
5. Skolranking
Mariestadsskolorna hamnar på plats 280 av 290 i föräldraalliansens mätning
för 2010. (Mätningarna startade 2006 och resultaten för Mariestad har sett ut
så här: 2009 plats 166, 2008 plats 177, 2007 plats 214 och 2006 plats 139)
Mötet diskuterar vad det kan bero på att vi nu hamnar så lågt, nästan i
botten. Rektor och lärarrepresentanter kommenterar att:
- Alla års besparingar måste märkas
- Elevernas resultat på nutidsorienteringen är inte så bra i jämförelse
med de bästa.
- Frågan borde tas upp med facket, lärarförbundets mätning pekar
också på sämre resultat.
Beslut
Ordförande tar upp frågan med Johan Harryson och återrapporterar till
föräldraföreningen.
Information om föräldraalliansens mätningar
Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex
som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas,
viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan
i respektive kommun.

Kommunerna rangordnas sedan från 1 till 290. Grundskoleindexet
beräknades första gången 2006.
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De kvalitetsområden som används är
- Måluppfyllelse
- Pedagogisk personal
- Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
- Fritidshemmen
6. Information från ordförande
 Skidresan genomförs vecka 3, den 20-23 januari. Föräldraföreningen är
arrangör. Medföljande elever söker ledigt och betalar resan själva.
Antalet medföljande vuxna bedöms vara tillräckligt. Elever som inte
sköter sig ”på hemmaplan” får inte medfölja på skidresan, det är
mötesdeltagarna eniga om.
 Kort rapport ges om skolbygget på Högelid. Det verkar som tidsplanen
håller.
 Fråga om hur man ska lösa flytten tillbaka till Högelid tas upp. Den
person som har skött flytten till Mariaskolan kommer att vara tjänstledig i
6 månader. Det är angeläget att få en ersättare som planerar och
verkställer flytten tillbaka på ett bra sätt. Ordförande kontaktar Johan
Harryson om detta.
7. Ekonomi
Aktuellt saldo för dagen är 21 191 kr. I slutet på förra läsåret var saldot ca
5 000 kr). I år, fram till nu, har 161 medlemsavgifter (16 100 kr) inkommit i
jämförelse med förra året då det var 117 (8 190 kr)stycken. Höjningen till
100 kr per familj har således inte påverkat medlemsantalet negativt.

Årsmötet för Mariaskolans gamla föräldraförening har beslutat att överföra
kvarvarande medel om 2 459,96 kr till Föräldraföreningen Lindsberg. Det
tackar vi varmt för.
8. Rapport om projekt för hälsofrämjande skolutveckling
Folkhälsorådet har beviljat föräldraföreningen Lindsberg 10 000 kr till ett
projekt som syftar till hälsofrämjande skolutveckling. Den 11 november
genomfördes ett planeringsmöte tillsammans med idrottslärarna, rektor och
fritidspedagogen. En preliminär projektbeskrivning har upprättats och Maria
redogör för innehållet i denna. Eleverna kommer under några veckor i
början på nästa år få prova på några olika hälsofrämjande aktiviteter, såsom
dans i bugg, boxercise, ett pass med Friskis & Svettis, brottning och
bowling. Eva och Maria kompletterar projektplanen och skickar in till
folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson.
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9. Övriga frågor
 Diskuteras behov av att vi årligen borde upprätta en verksamhetsplan för
att precisera vilka frågor vi ska jobba med. Förslag på frågor att jobba
med är att upprätta en friskvårdsplan – med målet att alla elever ska
kunna förbättra sina resultat.
 Förslag ges av ordförande om vision, ”Kunskap för framtiden”
 Föräldraföreningen har behov av en valberedning, men hur gör vi för att
få en? Kom gärna med förslag.
 Från elevrådets protokoll noteras att eleverna tycker det är kallt i skolans
lokaler. Barnen klagar också hemma om att de fryser i skolan. Rektor tar
upp frågan med vaktmästaren.
 Från årsskiftet kommer frånvaro att rapporteras till vårdnadshavarna
direkt via sms. Systemet fungerar så att lärarna i direkt anslutning till
lektionerna, i början eller när lektionen är slut direkt knappar in vilka
som varit frånvarande. Föräldraföreningen ser positivt på systemet med
frånvarorapportering och ställer sig bakom skolans beslut om att införa
det.
 Klagomål har kommit på att skolmaten inte räcker och att den har blivit
mycket sämre. Rektor får i uppdrag att kontakta kostchef Anne-Christine
Gustafsson, för att informera om situationen.
10.Nästa möte
Nästa möte äger rum den 13 januari på Mariaskolan, personalrummet.
Påminnelse om mötet skickas per e-post ca 1 vecka före mötet. Förhinder
ska anmälas till sekreteraren.

Vid detta möte kommer vårens resterande möten att planeras.

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Maria Svensson

