Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2015-04-27

Närvarande: Jesuina Göransson, Camilla Lundgren, Lotta Lejon Stenberg, Charlotte
Johansson, Lotta Karlmann, Laila Dånge, Annchristin Rosell, Anna-Linda Gabriel, Emma Alm.
Saknas: Peter Jonsson, Jenny Petersson, Jenni Sandner Karlsson
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl

Genomgång av föregående protokoll:
1. Arbetet med staketet är påbörjat.
2. Skolmaten verkar räcka till alla. Ingen information har framkommit om något annat.
3. Oförändrad. Svar inväntas om vad som gäller angående sekretess för personal som
arbetar vid Tekniska förvaltningen.
4. Föräldraträffen som genomfördes förra våren var uppskattad. Ny föräldraträff
kommer därför att genomföras onsdagen den 20 maj på Johansfors Skola. Även
blivande Förskoleklass kommer bli inbjudna till denna träff.
5. Avvaktar att kontakta Föräldrastyrelsen i Långasjö.
6. Temaföreläsningar är av intresse. Laila avvaktar med temaföreläsning till
höstterminens föräldramöte.
7. Felparkerade bilar på bussparkeringen utanför skolan är till och från ett problem.
Inväntar förbud-skyltar från Tekniska förvaltningen.
8. Fungerar bra på rasterna. Skogsförbudet är hävt.
9. Genomförs ett flertal aktiviteter på vårterminen. Svårt att få en spridning då
aktiviteterna inkluderar flertalet intressenter samt väderförhållanden.
10. Rekrytering av nya föräldrarådsrepresentanter. Representanterna ska informera om
vad Föräldrarådet innebär på höstens föräldramöte på vardera förskola, klass.
Representanterna ska även informera om Föräldrarådet på Föräldraträffen den 20
maj.
11. Skolskjutsarna fungerar inte. Personalen på bussarna agerar på olika sätt vilket leder
till ostrukturerade turer för barnen. Samma regler bör gälla för både personal och
barn. Förslag om att samla de barn som åker med bussarna för att informera om
regler på bussarna. Frågan om att kontakta bussbolaget kom upp.
Likabehandlingsplanen berörs om barn känner sig otryggt på bussarna.
12. Edwise. Frågan om det fungerar att få veckobrev via vanlig mail togs upp. Laila tar
med sig frågan.
- Inlogg till Edwise kan nu endast ske via Bankid.
- Från och med maj månad kommer även föräldrar med barn på förskolan ha
tillgång till Edwise.
- Behov finns av en genomgång om hur Edwise fungerar.

-

Det krävs att både föräldrar och personal konsekvent använder Edwise för att
systemet ska fungera på bästa sätt.
13. Fritids. Fortfarande önskvärt att det finns bilder på personalen. Det är en trygghet
för föräldern att kunna se vem som ansvarar för verksamheten under dagen. Laila
påminner berörda.
14. Fliken Föräldraråd på www.emmaboda.se är inte uppdaterad.
15. Bestämda platser i matsalen. Infört att eleven har sin egen plats alternativt bord
under matrasten. Laila har diskuterat med Elevrådet om att det ska finnas en tid för
hur länge man ska sitta till bords. Detta för att ingen ska bli sittandes kvar själv
alternativt inte hinna äta klart. Laila uppfattade förslaget som delad – både hos
elever och personal. Förslaget läggs på is då stämningen i matsalen är lugn i
dagsläget.
16. Drogföreläsning. Laila har diskuterat ämnet med Fältarna. De kom fram till att en
drogföreläsning endast bör ske för föräldrar.
17. Plastleksaker som i dagsläget finns på Förskolorna bör ses över på grund av giftiga
kemikalier som kan finnas i dem. Annchristin informerar om att nyinköp av material
är reglerat i avtal och att det där ska finnas restriktioner.
18. Riktlinjer för Ipadanvändande på Förskolorna. Annchristin har informerat personalen
om att det finns föräldrar som undrar. Ipaden ska användas för den pedagogiska
verksamheten där personalen har Ipaden för dokumentation. Användandet för
barnen är begränsad och har klara restriktioner.
19. Religionsfri Förskola. Annchristin har tagit upp ämnet med personalen.
20. Användande av bibliotekslokalerna på Solgläntan. Annchristin informerar att beslut
har tagits om att personalen på Solgläntan får boka lokalen om detta behövs.

Nya frågor som kom upp under mötet:
1. Förtydligande angående utvecklingssamtal och omdöme.
Det sker ett utvecklingssamtal per termin. Första samtalet ska vara genomfört
senast i september. Det andra samtalet på vårterminen ska vara genomfört innan
sportlovet.
Samt att alla lärare ska skriva ett omdöme innan vårterminens slut i juni. Detta
omdöme följs sedan upp när höstterminen börjar.
2. Finns det möjlighet för aktiviteter på skolan? Till exempel för att samla in pengar
till olika ändamål? Information från Laila är att lokaler går att hyra för
privatpersoner. I skolsyfte, till exempel för Föräldrarådet, finns möjlighet att låna
lokaler. Ett förslag på aktivitet kan vara basar/loppis med kakförsäljning och
musikunderhållning i enklare form. Syftet ska vara att engagera både barn och
föräldrar att göra något gemensamt.
3. Önskemål om att kött ska finnas med på matsedeln. Åtminstone ett par gånger i
månaden i form av kotlett, stek mm av nöt - eller fläskkött.

Ny information gällande Förskola, Fritids samt Skola:
Förskola:
Det byggs upp en organisation för två avdelningar på Videbacken.
Solgläntan är fullbelagd.
På Videbacken är i dagsläget 25 inskrivna och nya tjänster behöver fyllas upp.
Blir en hopslagning av Förskolorna under sommarveckorna 29, 30 och 31. Allt är dock inte
klart gällande sommaren.
Annchristin slutar sin anställning den 31 juli. Vem som efterträder är i dagsläget inte klart.
Fritids:
Är i dagsläget 33 barn inskrivna. Inflyttningar kommer.
Det är ute en tillsvidaretjänst på 65 %.
Skola:
Förändring angående de muntliga delarna i Nationella proven som framöver kommer att
genomföras under hösten i årskurs 6.
Angående organisationen så går två personal i pension samt att två personal får fast tjänst.
Det har gått ut en annons för en ny tjänst för årskurs 1, samt en ny tjänst för speciallärare.
Blivande Förskoleklass och blivande årskurs 1 kommer att slås ihop. Lärare blir Katarina samt
en nyanställd.
Årskurs 2: Erika och Hanna delar klassläraransvar.
Årskurs 3-4: Martina och Sofie är mentorer.
Årskurs 5-6: Ulla och Birgitta är mentorer.
Lotta har specialundervisning samt att Helen är kvar.
Uppdatering av Likabehandlingsplanen har påbörjats av Laila inför höstterminen. Målet är
att alla barn ska känna sig trygga. Laila ställer frågan om hur barnen uppfattar
skolverksamheten? Den allmänna uppfattningen från närvarande representanter är att det
är lugnt.

Datum för nästa Föräldraråd: Måndagen den 14 september 2015 Kl. 17.45

Välkomna!

 Litteratur tips: Vygotkskij, barnen och jag av Leif Strandberg

