PROTOKOLL FRÅN FÖRÄLDRARÅD 23/2
Närvaro: Josephine Danielsson, Dennis K Stohlbin, Helene Ahnell, Catrin Skane, Fredrik Falkander,
Peder Bengtsson, Mattias Dahl, Evelynn Bergström, Eleonor Johansson, Kent Larsson.
Evelynn väljs till Sekreterare
Eleonor blir Justerare.
Mötesordning godkänd
Mötet startar med att hälsa Anna Sundström välkommen och hon presenterar ett projekt som pågår i
samarbete mellan skolan och socialtjänsten som heter " Bra uppväxtvillkor i karlsborg" och vi får
agera focusgrupp och dela med oss av våra tankar å funderingar när det gäller vad vi vill ha eller
saknar i vår kommun som kan ge våra barn en bättre uppväxt Miljö. Anna gör sedan en utvärdering
från alla grupper, sammanställer och ska sedan presentera en genomförandeplan så småningom för
våra politiker. Vi tackar så mycket för att hon ville komma till oss.
Kent informerar:
Några kommande aktiviteter:
25/4

åk 3 åker till Ekehagen

10/5

Fritidshemmets dag

12/5

Trafikdag åk 4-6

20/5

Vårspring i år får även föräldrar delta!

2/6

Kamratdag

9/6

SKOLAVSLUTNING

Lägesbeskrivning:
Det har aldrig förut varit så måna elever på Strandskolan. Det är idag 244 elever vilket medför att det
är trångt. Det går 38 elever i vår internationella klass och de är uppdelade i två grupper. En
startgrupp och en fortsättningsgrupp. Därefter placeras de i klass. Från och med nyår ska dessa
elevers kunskaper kartläggas för att sedan kunna sättas i passande årskurs efter kunskapsnivå och
ålder. Då det öppnats ett nytt boende för nyanlända i Källebacken finns ett stort tryck på våra lokaler.
Därför kommer det till hösten placeras moduler på skolgården som rymmer 2 nya klassrum. Det är
inte klart vilka klasser som kommer att placeras i dessa.
På Strandskolan är alla lärare legitimerade och på fritids arbetar 4 fritidspedagoger och 3
förskolllärare. Skolan har även mindre fritidsgrupper än vad som är vanligt på många andra skolor.
Vi diskuterar att barnen ofta har ett grovt språk. På skolan är det sagt att all personal ska reagera då
man hör någon uttrycka något på ett olämpligt sätt för att markera.

Det är telefonförbud på skolan och om någon elev använder telefon på skoltid så får denna
omhändertas.
Det kom upp en fråga angående frukten i F-klass. Man uppmanar eleverna att ta med frukt som man
äter tex under en samling. Men detta är frivilligt. Skolan kan inte kräva att målsman köper frukt som
ska tas med till skolan men har man möjlighet att skicka med sitt barn en frukt så är det såklart en
fördel då de får lite ny energi så de klarar sig bättre fram till lunchen.
Vårt avtal för skolfoto går ut 2017 och vi har diskuterat om vi ska byta fotograf eller ha kvar den vi
har. Vi har kommit fram tilln att Eleonor som är ordförande träffar Christer på Kungsfoto för att
diskutera framtiden och meddela ris och ros.
Eleonor kommer att sluta som ordförande och ingen har anmält intresse för att ta över. Vi beslutade
att ta upp frågan vid nästa möte igen.
Datum för nästa möte blir 18/4 18.30

