Minnesanteckningar

Sid

1 (3)
Datum

2016-09-15
Närvarande

Slag av möte:

Anna Strömblad, Duvan
Jenny Fridhem Viggen
Linda Öhman Svalan & 2C
Alexander Ramsey 1C
Magdalena Rydén 1B
Frang Dushaj 2A
Emelie Hägglund 3B
Madelene Olofsson, 5A
Catarina Sandin 5B
Sabina Eklund, 4C & 6A

Sammanträde nr

Föräldrasamråd S:t Gertrud
Plats:

6:A klassrum

Klockan

18:00-19:30

Protokoll:

Erika Björklund och Caroline Nyström Avander
Justeringsman:

Erika Björklund rektor
Caroline Nyström Avander
verksamhetsledare år 4-6
Öppnande

Rektor Erika Björklundhälsade alla välkomna och öppnade mötet och alla föräldrar
presenterade sig och fyllde i närvarolistan.

Nuläget- hur har
terminen börjat?

Caroline gör en presentation av nuläget:
Skolstart med OS-tema
Värdegrundsveckor: trygghet, kunskaper och lärande, inflytande och delaktighet.
Intensiv start med fotbollsturnering, Kulturskola, Naturskola, församlingshemmet.
Föräldrarna har fått positiv respons av barnen.
Bra att kommunicera ut detta! Kan vi lägga ut det på hemsidan?

Uppföljning från
förra mötet

Erika har med sig ett utkast på en broschyr angående våra förväntningar på varandra. Skolaförälder och elev. Lärarna har lämnat respons. Eleverna ska också få göra det.
Skolans hemsida är under kommunens regi vilket innebär att vi från skolans håll har svårt att
påverka dess utformning.
Bloggen kommer vara vårt främsta kommunikationsmedel.
Elever i åk 6 fullföljde beslutet/önskemålet angående presentation om sociala medier.
Önskemål om ett vuxenperspektiv på detta önskas. Föreläsning till våren?
Gå ut med regler gällande mobiltelefoner till föräldrar. Var/hur/när får de användas?
Elevenkät – görs ny enkät under senhösten. Trygghet- och trivselenkät – dela med oss till
föräldrasamrådet. Tre specifika punkter? Vilka?
Finns dokument från faddergruppen på skolan i form av ett årshjul som beskriver hur
fadderverksamheten ska utformas under ett läsår? Kan det läggas på hemsidan?
Hur gör vi med elever som inte har möjlighet att ta med frukt till skolan? Främst då behovet
finns om en klass äter lunch sent. I förskoleklass får barnen frukt av skolan. Alla får ta med
frukt men det är absolut inget man måste. Lärarna är uppmärksamma och återkopplar till
föräldrarna om barnet verkar alltför hungrigt mellan frukost och lunch. Situationen löses i
samråd med föräldrarna.
Skoltröjor – finansiering? Är det okej att ha skoltröjor med hänsyn till de elever som inte har
råd att köpa en själva? Erika kollar vad som gäller med skoltröjor.
Skolmaten – attityder till smaken. En del elever vill inte äta maten. De påverkar varandra.
Viktigt att föräldrar är positiva i hemmet till skolmaten.
Kom gärna hit och ät av vår fantastiska skolmat – föräldrar!

Broschyr

Inkludera värdegrundsorden.
Formulera dokumentet med praktiska förslag/tillvägagångssätt.

Soppkväll/Öppet
klassrum

Föräldrar ska kunna göra studiebesök i sina barns klassrum. Där de visar något
arbete/projekt.

Auktion julklappen Paketet innehåller 12 föremål som lämnas i Rosersberg. Föräldrasamrådet- Madeleine
Olofsson ställer upp som samordnare. Vi pratar mer nästa möte 17/10
Vi beslutar att vi genomför auktion julklappen.
Vem ska hålla i detta från skolans håll?

Övrigt:

Tyst 5 minuter i matsalen – önskemål från eleverna i hemmet.
Stölder ur elevernas ryggsäckar? Eller är det att barnen förlägger sina saker?
Vi lägger kvarglömda kläder på olika platser i skolan. Finns främst samlingar vid ingångarna
till skolan.
Främst stölder av fotbollskort och spelkulor. Numer ej tillåtet att ta med fotbollskort till
skolan i år 1. Önskemål om att detta ska gälla alla årskurser. Erika tar med det till
personalen.
Trafiksituationen utanför skolan – pokémongymmet – elever springer över vägen. Föräldrar
backar ut vid entrén istället för att köra runt skolan. Uppmana dem att åka runt. Meddela
föräldrar. Trafikfara!
Att pedagogerna använder bloggen på samma sätt. Att alla bloggar har samma
design/funktioner.

Möten

Föräldrasamrådsmöten höstterminen 2016
17/10 och 29/11

