Protokoll Föräldraföreningsmöte 2020-02-18
Medverkande:

Per Löfving, Rebecca Stenlund, Karin Thim-Fredén, Erica Williamsson, Caroline
Öhlund, Malin Nyberg, Sofia Eklind, Linda Söder, Maja Ohlsson, Jimmy Forsberg, Tomas Ärlevik, Lillemor
Olsson Frisk, Anneli Werjestam, Anna-Karin Westlund, Björn Jonsson, Viktoria Thunborg

1. Mötet öppnas av ordföranden, samt presentationsrunda av mötesdeltagare.
2. Dagordningen godkännes
3. Föregående protokoll – mörkerkvällenväldigt uppskattad, tråkigt dock att det
var lite sämre medverkan från åk4.
4. Kassarapport: 12 912 kr (84 medlemmar) 500 kr ska föras över till klass 5B
(reflextävlingsvinnarna)
5. Rektor och skolan informerar:
Fritids påminner om att det är 9/3 studiedag (måndag) hela skolan.
Sportlovet full fart på fritids, bowling, bad, skridsko mm.
Lågstadiet har haft utvecklingssamtal, (åk 3), åk 3 nationella prov. (mars, april, maj).
Lågstadiet tackar även för fruktkorg och julpyssel.
Mellanstadiet tackar för fruktkorg till personalen och julpysslet.
Just nu pågår bildprojekt, “rum i kartong”, roligt kaos. Stort tack till alla föräldrar
som bidragit med material.
I åk 5 pratas det om rymden och dom är med i en testskola som bygger på återbruk
och återvinning. Har byggt upp en läroplattform som åk 5 provar ut, 4x60min lektioner per vecka. Mer information: https://www.spilloteket.se/
Åk 6 är med i en schacktävling på nätet.
Åk6 har även haft ungdomsmottagningen på besök.
Liten paus innan nästa nationella prov kommer igen, matten slut precis.
Kommunen sambedömer dom nationella proven, studiedagar 25-26 maj för detta.
Personal samlas och rättar elevernas prov, pedagogerna vet ej vilken elev som utfört
vilket prov. Detta innebär även kompetensutveckling för personalen. Väldigt positivt
tycker lärarna och andra kommuner gör nu på samma sätt.
Åk6 planerar (start nästa vecka) rastaktiviteter med stöd av Sebastian, aktiviteter som
även bedöms av idrottslärare.

Rektor informerar
Hur gick det med reflextävlingen? Maja berättar att hon gått ut med info på youtube,
Maja kommer delge den länken igen i FB-gruppen för FF. Vinnarklassen var 5B som
500 kr från föreningen. Det var en väldigt jämn tävling.
Länk till film där vinnarklassen presenteras:
https://www.youtube.com/watch?v=4amUQ9KTNk8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1K22mQ0AKtJdjb0oYCxzP86o5tZfKoJvenKRsX7J2REBcRB6QSaEY9r0

Fråga från skolan: Har vi föräldrar hört något angående den annorlunda
julavslutningen som förra terminen skedde i gymnastiksalen, med även nya lekar.
I april kommer det vara en utställning, biosfärsutmaningen, gäller alla klasser upp till
åk 9.
Språkval inför åk 6 har varit nyligen. Moderna språk början man med i åk 6. Franska,
tyska spanska. Tanken är att eleven ska välja ett språk för att ”prova på”, inför åk 7.
Efter påsk kommer det vara en trafikdag för åk 4 i samarbete med NTF.
Förskoleklass ska gå på teater under våren, Polarörnen, buss till teatern.
Enkäter nyligen som riktat sig till elever och vårdnadshavare, Elever svarar under
skoltid, föräldrar hem en länk för att svara på den. Gäller åk: 3,5,8.
Kommentar från förälder att det var svårt att hinna med att skriva denna under
utvecklingssamtalet. Brukar vara dålig svarsfrekvens, 24% är vanligt, därav lades
detta till utvecklingssamtalet. (Blev stressigt)
En förälder kunde inte se hela rutan ”övrigt”, så det går inte att läsa genom det man
skrivit, vilket då upplevdes besvärligt.

Personalförändring efter nyår:
 Erik började som en resurslärare för åk 5-6.
 Sumaya har flyttat till Helsingborg som var speciallärare, just nu finns det
vikarie för henne (Lukas).
 På lågstadiet kommer Pernilla vara sjukskriven en period, så det kommer
vikarie, Julia, som vikarierar för henne under tiden.
 Krister Holm är tillbaka (25%) som lärare i förskoleklass, varit sjukskriven
under hösten, Ida blir kvar under hela vårterminen, som vikarierat för Krister.
 Förstärkning i åk5, Eva börjat i januari, omorganiserat i åk 5. Innebär att
klasserna i åk 5 kan jobba mer i halvklassammansättning.
Skolavslutningen är planerat till en torsdagskväll.
Kepssituationen: Det finns inget kepsförbud, det finns inte i skolans ordningsregler,
har varit olika regler i klasserna. Detta är inget skolan år 2020 ska lägga energi på.
Elevernas delaktighet är väldigt viktig och att dom givetvis får bra svar.
Elevråd nästa vecka
Skolgårdsmålning. Inte aktuellt just nu, pga väder och grus. En del rutor är ifyllda.
Färgen finns inte kvar, men det finns en streckmålningsmaskin som går att använda.
Föräldraföreningen står för färg givetvis. Kingrutor är viktiga enligt eleverna.
100-rutorna viktiga enligt lärarna, mm ex hagar osv….
Skolan/elevrådet återkommer om hur det praktiskt ska målas, antingen personal,
elever eller om det är önskemål om att föräldraföreningen fixar med målningarna på
skolgården.
Föräldraföreningen vill att skolan och elevrådet inkommer med förslag på vilket
stöd dom vill ha från föreningen, aktiviteter, saker till skolgården osv.
Sparkcyklar inköpta till fritids, kul!

Aktuellt och på gång
 Anordna ”Gammaldags skoldag” tillsammans med skolan.
o Har varit en populär aktivitet. Föräldraföreningen kollar om det går att
anlita Ulla-Britt Westelius.
o Vi kollar om det är intressant för skolan att anordna detta.
o Hur kan upplägget vara? Har skolan idéer?
o Uppföljning nästa möte
 Måla på skolgården? Avvakta skolans besked? Förslag att föreningen och
föräldrar träffas och grillar korv samt målar skolgården. Föreningen bjuder in
till detta.
o Nästa möte bokas det datum för denna aktivitet samt hur upplägget ska
vara.
 Köpa in nät till skolmålen, beslut nästa möte.
Nästa möte: Torsdagen 26/3 kl. 18.00

