Protokoll Föräldrarådsmöte 2017-01-24

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Catrin Skane
3. Val av sekreterare
Linda Paulsson
4. Val av justerare
Malin Westlund
5. Närvarolista
Catrin Skane, Dennis Karlsson Stohlbin, Fredrik Falkander, Robert Andersson, Malin Westlund, Linda
Paulsson, Therese Lindroth, Evelynn Bergström, Helene Ahnell, Anna Westlund, Åsa Järhed, Kent
Larsson.
6. Godkännande av dagordning
7. Presentation och frågor till Christer från Kungsfoto
Christer informerar om de tjänster som Kungsfoto har förutom just skolfotograferingen, Catrin får
broschyr från Kungsfoto om deras tjänster.
Från och med 2017 kan man sambeställa, dvs göra beställning för alla barn i familjen.
Tidigare års bilder finns att se på hemsidan från ett par år. Önskar man äldre foton går det att
beställa dessa genom att höra av sig till Kungsfoto.
Det är viktigt med återkoppling vid missnöje av fotografier! Det finns möjlighet att de kan komma
tillbaka för ny fotografering.
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
a. Dennis återkopplar punkt 12b från möte 26 september. Har kommunen inkommit med svar om
översiktsplan gällande finansieringsstöd för olika event som skolan arrangerar utanför skolans
pengar? – läs Forntidsbyn etc.
Besked kommer senare, vid nästa möte, då man inte har svar på detta ännu.

Kent informerar att man för skolorna i kommunen äskat om pengar för fasta studiebesök (kopplade
till läroplanen). Man önskar fasta studiebesök etc i varje årskurs, exempelvis åka till Forntidsbyn,
studieresa, bondgårdsbesök, vandring i Tiveden.
Kajsa E Larsson, Barn- och utbildningschef, önskar få komma till nästa föräldraråd och informera
angående avgiftsfri skola.
b. Återkopplar punkt 12a Har kommunen haft möte med Fastighetsverket ännu gällande marken
för Ny Skola?
9. Information från respektive föräldrarådsrepresentanter från tidigare klassmöte
Fredrik från åk 3 påtalar att de är den enda klassen som inte är delad, trots väldigt många elever (31
barn i nuläget).
Robert från åk 1b tycker att det fungerar bra och att man är nöjd.
Malin (och Linda) från åk 4b informerar att man tillsammans med 4a före jul bakat bröd/godis/kakor
och sålt hamburgare och korv som barnen sålt vid julskyltningen för att samla ihop pengar till en
eventuell framtida "klassaktivitet". De allra flesta har från denna klass bidragit i någon form och
barnen har mestadels tyckt det varit roligt. Man har inte fått med sig några frågor/tankar från
klassen.
Malin har med sig en fråga från åk 2 angående diabetes och idrottslektion efter lunch. Kent kan inte
svara på detta men skolhälsovården vet och ser till att schemat anpassas efter detta.
Dennis från åk 6 informerar om att klassen från i år har två nya lärare, man har valt att dela in
klassen i två grupper och nuvarande upplägg är att läraren har samma ämne för båda grupperna.
Helene från åk 4a tycker det är relativt lugn i klassen. Man hade vid julskyltningen inte lika stort
engagemang från alla föräldrar i denna klass.
Evelynn från åk 2a tycker att det rullar på bra i klassen, att det blir lugnare och lugnare. Har inga
tankar/frågor med sig från klassen.
Therese från åk 5b antar att de flesta tycker det är ganska bra, inga frågor/tankar från övriga
föräldrar i klassen. Berättar att man sålt kakor/bröd utanför matbutiker för att samla pengar till
klasskassan, varit valfritt engagemang.
Anna och Åsa från Fb har inte haft några klassmöten och har således inte med något från klassen.

10.Frågor till och information från rektorn
a. Ser vi någon förändring i matplatssituationen i matsalen? Har vi någon plan över vad göra om
antalet elever stiger ännu mer?
Kent informerar att antalet elever är +- 0, några nya och några som flyttat. Unnebo ska enligt uppgift
vara avvecklat till slutet av februari och Wettern i september varför man tror att antalet elever
kommer se annorlunda ut i höst. Om antalet elever stiger får man öka från nuvarande tre
"matperioder" till fyra. Ett alternativ kan bli att F-klass äter i sina klassrum.

Man har fått ett extra bort i matsalen vilket medför att man inte behöver "slåss om platserna" i
matsalen.
Barnen har 10 tysta minuter när de sätter sig och äter och detta fungerar riktigt bra!
F-klass blir troligen två grupper till hösten.
Catrin påtalar att det på blanketten för val av skola i F-klass bör stå tydligt att man endast har rätt till
skolskjuts till den skola som är närmst (då man har rätt till skolskjuts)
Barnen har fått med sig enkät från skolinspektionen. Föräldrar uppmanas fylla i denna enkät.
Läsårstiderna för 2017/2018 kommer finnas på webben från nästa vecka. Dessa kommer nu vara
samma som kringliggande kommuner.
Man efterfrågar från skolan fler vuxna på skolgården, framför allt med tanke på vår skolgårds
utseende och läge. Svenska kyrkan har erbjudit oss en församlingspedagog vid två tillfällen/vecka.
Hon kommer kunna vara med och leda lekar etc. Hjälpen från församlingspedagogen kommer vara
fri från religion, sedvanlig sekretess och polisutdrag utförs som på övrig personal. Man hoppas även
på hjälp från någon från arbetsmarknadsåtgärd. Pensionsföreningar är välkomna att engagera sig om
intresset finns.
Man kommer gå ut med en uppmaning till elever från Carl Johanskolan att inte cykla över isen mot
norraskogen, detta lockar våra barn att göra detsamma.
Vecka 12 får vi besök av två lärare från en skola utanför London. De kommer framför allt inrikta sig
på matematikutbildningen.
Nationella prov i åk 3 och 6. I åk 3 har man alla prov under en viss period, i åk 6 har man specifika
datum för prov (matte, svenska, engelska). Under dessa perioder beviljas inga ledigheter. Åk 6 får
betyg när de slutar i juni.
11. Information från ordförande
a. Diskussion gällande rådets struktur och framtid Läs tidigare mailat förslag (2 januari) – ju fler
som mailat Catrin ett svar och en åsikt innan mötet – desto snabbare kommer denna diskussion
klaras ut.
Vi beslutar att dela in oss i arbetsgrupper med förslagsvis 3-5 personer/grupp. Representanter frågar
i klassen om det finns särskilt intresse för engagemang i frågorna och om man vill vara mer delaktig.
Catrin kommer skriva ner vårt förslag på frågor/grupper och skicka ut per mail för oss representanter
att vidarebefordra till klassen. Vem som är med i vilken grupp beslutas efter att frågan varit ute i
klasserna.
Beslut om att ha ett rullande schema för sekreterare/justerare med start på representant från Fklass, sedan åk 1 osv. Kan man inte närvara vid mötet är det näste person på tur som får ta
uppgiften.
12. Planering inför hösten och kommande termin
Tas upp vid nästa möte.

13. Övrigt
Åsa informerar att elev i årskurs 3 blivit av med sin husnyckel i "väsk-kön" vid bussen. Skolan är
informerad och man har pratat om det i klassen. Kanske kan vara värt att informera i övriga klasser?
14. Tid och plats för nästa möte
Tisdag 4 april kl 18.30, IK-klassrummet.

Tillägg 22 feb -17- Mötet har ändrats till måndagen 24 april kl. 18.30, samma lokal.
15. Mötet avslutas
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