Protokoll från mötet i Föräldrarådet på Strandskolan
Strandskolan den 26:e september 2016 kl: 18:30
Närvarande: Paula Eriksson FA+6, Alexandra Westlund FB, Anna Westlund FB, Åsa
Järhed FB, Johan Axelsson 1B, Robert Andersson 1B, Fredrik Falkander 3, Helené
Ahnell 4A, Lina Andersson 4A, Malin Westlund 4B, Linda Paulsson 4B, Joakim
Lewis-Jonsson 5A, Evelynn Bergström 5B, Theresé Lindroth 5B, Dennis KarlssonStohlbin 6, Catrin Skane ordförande och Kent Larsson, rektor

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande
Catrin Skane är sedan tidigare möte utsedd till ordförande under ett år framåt.
3. Val av sekreterare
Åsa Järhed.
4. Val av justerare
Catrin Skane
5. Närvarolista
6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
7. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
8. Information från ordförande
a. Christer från Kungsfoto kommer till nästa möte när alla foton är
utdelade. Information från Carl-Johanskolan är att de är inte nöjda, då
mtrl utanför bilden kommit med, en lampa etc.
b. Catrin har varit i kontakt med turistchef Jarl Karlsson och
näringslivschef Fredrik Tidholm för att få tips och idéer kring att
klasserna ska få utföra arbete kring ett event för att tjäna pengar.
Diskussion kring hur klasserna skall kunna samla pengar till ex
”klassresa” eller annan upplevelse tillsammans. Skollagen säger att
eleverna inte skall samla pengar genom att lägga exempelvis 20 kr/
månad, utan insamling måste ske på annat sätt. Många förslag lades
fram, exempelvis att sälja kakor eller kryddor. Ett annat förslag är att
sälja häften som handlarna i Karlsborg har tagit fram, där eleven/
klassen behåller 50 kr av de 100 kr som ett häfte kostar för den som
köper det. Ett tredje förslag var att en specifik årskurs varje år håller i
någon form av arrangemang, exempelvis Valborgsfirande. Catrin

kommer lägga fram ett förslag om hur detta kan se ut inför nästa möte.
c. Information till nya klassföräldrar.
Info till ”nya” föräldrar i Föräldrarådet. Möte sker ca 1-1 ½ månad. Ta
gärna med frågor/ funderingar från andra föräldrar i respektive klass.

9. Information från respektive föräldrarådsrepresentanter från tidigare
klassmöte
Alla deltagare på mötet informerar om vad som sagts angående insamlingar i
respektive klass senaste föräldramöte. Alla klasser har dock inte hunnit ha
föräldramöte ännu.
De flesta hade funderingar kring detta med hur klasserna ska få in pengar
inför kommande klassresor, skolavslutningsblomma etc.
10. Information från Kent, rektor;
*Fyra lärare anställda innan årets skolstart, varav alla har utbildning, men två
har ännu inte fått sin lärarlegitimation.
*Ny tjänst inrättad i kommunen, en kanslist/ intendent, Cecilia, är anställd att
jobba på Strandskolan och Mölltorpsskolan.
*Två nya klassrum finns nu på plats, i form av paviljonger. Uppfyller alla krav
som skall uppfylles, ex arbetsmiljö. Sexorna går i dessa klassrum. Vid nästa
föräldrarådsmöte kommer vi att få ta en titt i dessa lokaler.
*Just nu finns det 16 stycken elever som är helt nybörjare i svenska på skolan.
Dessa får hjälp av en nyanställd speciallärare med språkkompetens, samt
arabisktalande hjälp i klassen.
*Strandskolan har ansökt och fått bidrag för ”Skapande skola”, 30 000 kr som
skall användas till kulturutövning. Exempelvis att författare, musiker etc
besöker skolan och delar med sig av sitt kunnande.
*Strandskolan medverkar i nationella samarbeten inom EU, och har ett utbyte
med en skola i England. Ett matteprojekt har satt igång, vilket skall fortlöpa två
år. Lärare från respektive skola kommer att besök den andra skolan för att
utbyta erfarenheter.*
11. ”Övriga frågor”, Kent informerar och svarar
a) Får klassföräldrar samla in pengar, eller är det stopp på det också?
Se även punkt 8b. Ca 1000 kr/ elev och år skall räcka till böcker, sudd, pennor
etc, och det finns inget utrymmer för skolan att skjuta till något av dessa
pengar till en klassaktivitet. Karlsborg uppfyller heller inte de krav som ställs
från regionen för att söka exempelvis ekonomiskt stöd för själva bussresan till
ett resmål. Vid en eventuell resa/ aktivitet, ska alla elever få möjlighet att följa

med, vare sig de deltagit i insamlingar eller ej. Om eleven av någon anledning
inte får eller har möjlighet att åka med får alternativ anordnas på skolan. Man
får inte ha någon anordnad kontinuerlig insamling i klassen, läs 20 kr/månad.
b) Får vi försöka få tag på sponsorer så att barnen kan åka till Balteryd?
Eventuell sponsring får ej tolkas som reklam, men det får prövas från fall till
fall.
c) Hur gick det för folkhälsostrategen Ann Norling? Har vi märkt någon
skillnad på maten?
Slutrapporten skall vara klar i slutet av oktober och då kommer vi få ta del av
resultatet. Barnen verkar ej ha märkt av någon större skillnad/ förbättring av
maten. I samband med att denna fråga lyfts påpekas också fler brister i
lunchsituationen av vid mötet närvarande föräldrar; långa köer, vilket minskar
tiden att få äta i lugn och ro betydligt, alltför tidig lunch, samt att maten inte
räcker till alla. Kent besvarar detta med att man funderar på ytterligare en
sittning, men att det för med sig omfördelning/ ökning av personalstyrkan.
Detta är en fråga som ständigt jobbas med beskriver Kent.
d) Hur ligger vi till med Multiarenan?
Kent har haft kontakt med Arvid Lindner, som är chef på Gata/
parkförvaltningen i kommunen, som har besvarat såhär; Arenan skulle ha stått
färdig i augusti, men det har dragit ut på tiden pga. att bygglov inte sökts i tid.
Dock kommer den snart stå färdigställd, bygget kommer att vara klart i veckan,
men därefter skall konstgräs läggas, vilket tar ytterligare minst en vecka innan
det är klart. Arenan är hyrd på fem år.
e) Varför infaller studiedagar inte på rutin måndag eller fredag?
Kent beskriver att det troligtvis beror på att det inte ska gynna/ missgynna
samma yrkesgrupp varje gång, eftersom många jobbar kvällar och helger och
således är ledig någon dag i veckan emellanåt. Kent tar dock med sig frågan
till ledningsgrupp för närmare svar .
f) Varför får inte eleverna resultat på friidrottsdagen? Inga tider tas och
inga längder/ höjder etc mäts.
Kent beskriver att friidrottsdagens syfte är att eleverna skall få pröva på olika
friidrotter, inte tävla. Skolinspektionen har bestämt att inga resultat får visas,
och det är något som gäller nationellt, och enligt likabehandlingsplan.
Föräldrarådet diskuterar idag kring detta, då det finns både för- och nackdelar
med att resultatet inte visas. Frågan kommer upp om friidrottsdagen verkligen
skall finnas kvar, då det tidigare faktiskt varit en tävling och många tyckt det
varit kul. Då det nu inte är så längre, kanske den istället kan bytas ut mot en
”prova på-dag”. Diskussionen gäller två delar; dels om friidrottsdagen ska vara
kvar, eller bytas mot ett annat arrangemang, och huruvida det är bra eller
dåligt att tiderna visas. Dennis Stohlbin kommer att undersöka mer i frågan, för
att slutligen kunna ta ett beslut som skapar ett stopp i denna frågan. Frågan
kommer tas upp under nästa möte.

12. Planering inför hösten:
a. Fortsatta diskussioner om insamling till klassaktiviteter, vem gör vad
och när, så inte alla klasser säljer kakor samma dag?
Catrin kommer ta fram ett förslag och en bas för samtliga klasser på
skolan, så en eventuell krock kan förhindras.
b. Dennis ringer till kommunen för att höra efter vilka möjligheter som
ändå kan finnas att få bussen betald vid olika klassaktiviteter. Dennis
återrapporterar vid nästa Föräldrarådsmöte.
13. Tid och plats för nästa möte
Nästa möte äger rum den 7/11, samma tid och plats. Krister från Kungsfoto
kommer då och informerar/ tar emot eventuell kritik efter årets skolfoto.
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