Anteckningar förda vid föräldraråd på Strandskolan 20181128
Närvarande: föräldrarepresentanter från klass: F, 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6A,
Rektor Kent Larsson, Arleen von Haugwitz speciallärare och idag sekreterare.

Föräldraråd
Information om BUNs dokument angående föräldraråd, ett informations -och
diskussionsforum.
Vad är ett föräldraråd? Vilken uppgift har en förälder som är representant?
Skolfoto
Avtalet är påskrivet och gäller fr.o.m. 2019 och tre år framåt. Catrin Skane har kontraktet.
Enligt GPDR-lagen måste båda vårdnadshavarna ge samtycke till fotografering. Skolan har
svårigheter att få in samtycke och det tar tid.
Tips från mötesdeltagare: Ta in samtycke för hela skoltiden i F-klass. Om någon ändrar sig
måste detta meddelas.
Mötet diskuterade om fotograferingen kunde gå till på annat sätt, t.ex fotografering(enskilda
foton) på kvällstid och gruppbild på skoltid.
Kent och Catrin kommer att tillsammans gå igenom avtalet. Representant för Skolfoto
kommer att deltaga.
Ny skola
En ny skola ska byggas på samma plats som nuvarande skola. Det ska finnas plats för 300
elever (två paralleller). Skolan ska bestå av en eller två, sammanhängande byggnader.
Tillagningskök, matsal och salar för praktiska ämnen ska ingå, dock ej gymnastiksal.
Nuvarande idrottssal/byggnad ska vara kvar på samma plats som idag. Det är oklart om den
ska renoveras.
En grupp, som består av rektor, personal och representanter för facket, gör studiebesök på
olika skolor och jobbar med ideér, behov och önskemål. Kom gärna med synpunkter och
ideér.
Förväntansdokument
På föräldramöte i åk 1 och åk 4 informeras föräldrar om vad personal samt vårdnadshavare
förväntas göra. Finns att läsa på: https://www.karlsborg.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/
Föräldramötesprogram
Information till vårdnadshavare på föräldramöten. Olika saker tas upp i olika årskurser t.ex
kost, rörelse, vila, sömn, värdegrundsarbete, sociala medier, läsning.
Avgiftsfri skola
Enligt skollagen får inget kosta och inga insamlingar göras i klasser.
Olika aktiviteter och utflykter för varje årskurs ordnas och bekostas av BUN.

Faddergrupper
Två gånger/termin delas eleverna, F-klass-åk 6, in i mindre grupper och har någon aktivitet
tillsammans. Nu senast gjordes små filmer som blev en adventskalender.
Lucia
Elever från olika klasser är med i luciatåget på skolan. Det är frivilligt.
Musikläraren är ansvarig. Det finns möjlighet att se luciatåget i Garnisonskyrkan 13/12
kl 19.00. Då deltar elever både från Strandskolan och Carl Johanskolan.
Julkabaret
Varje höstterminsslut har skolan en julkabaret. Eleverna uppträder årskursvis.
Roliga nyheter
Nästa termin får skolan en behörig idrottslärare för åk 3 - 6: Karin Blomster.
Strandskolan kom på nionde plats i Lärarförbundets ranking 2018 vilket var mycket
glädjande.

