Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2016-02-15

Närvarande: Peter Jonsson, Sara Persson, Helene Gustavsson, Laila Dånge, Lena Björk, Eva Ekdahl,
Lotta Lejon Stenberg.
Frånvarande: Inga-Lill Sandqvist, Anna Gunnarsson, Emelie Andersdotter, Jenni Karlsson, Mikael
Albrektsson, Anna-Linda Gabriel, Mattias Johansson, Monika Svensson, Camilla Lundgren.
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl
Genomgång av protokoll från datumen 2015-04-27 samt 2015-09-14
1. Staketet runt dammen är klar.
2. Inväntar fortfarande svar om vad som gäller angående sekretess för personal som arbetar på
Tekniska förvaltningen och som befinner sig på förskolor, skolor. Inga-Lill kommer informeras
angående denna punkt.
3. Avvaktar med besök från Föräldrastyrelsen i Långasjö.
4. Sammanställningen från temat ”Höga förväntningar” som togs upp på höstterminens
föräldramöte gås igenom under detta mötestillfälle.
5. Inväntar fortfarande skyltar gällande bussar, genomfart vid skolan. Behov finns av en
tydligare skyltning angående parkering. Den skylt som finns uppsatt idag behöver antingen
flyttas eller förnyas. Gäller skyltningen vid parkeringen uppe vid skolan.
6. I dagsläget råder skogsförbud på grund av rotvältor samt väderförhållanden.
7. Rutinerna på bussarna behöver klargöras. Ingen ny information finns i dagsläget.
8. Edvise: En hel del föräldrar upplever fortfarande problem med att logga in samt använda
programmet. Positivt dock att information går att fås via mail. I Edvise finns ett rum som
heter Föräldraråd. Detta rum har alla föräldrarådsrepresentanter, Laila samt Siv Simonsson
tillgång till för att där kunna lägga ut allmän information, protokoll med mera som rör
Föräldrarådet.
9. Bilder på personalen på Fritids är på gång. Har dock fördröjts på grund av
personalomsättning.
10. Laila informerar Siv om att hemsidan ska ses över och uppdateras med vilka som är
representanter samt deras kontaktuppgifter.
11. Rensning av plastleksaker på förskolorna. Arbetet är påbörjat på Videbacken. Helene
kontaktar personalen på Solgläntan.
12. Då mångfalden ökar i samhället så bör vissa inslag (i detta fall kyrkan) ses över för att inte
exkludera något/några barn/elever. Inger hänvisade till huruvida olika arrangemang
genomförs, det vill säga att om det sker någon form av undervisning eller ej. Sker det någon
form av undervisning så ska arrangemanget inte finnas med i förskoleverksamheten. Frågan
tas upp med Inga-Lill.
13. Fortfarande oklart med hur Solgläntan och Eriksmåla bibliotek kan samarbeta gällande
bibliotekslokalen. Helene ska prata med Solgläntans personal.
14. Positivt att utvecklingssamtalen i skolan genomförs så pass tidigt på höstterminen.
Utvecklingssamtal på förskolorna sker 1 gång per år. Vårdnadshavarna har dock möjlighet att
begära fler tillfällen.
15. Förskolorna arbetar med inspiration utav Reggio Emilia. I dagsläget blir det en pedagogisk
krock för de barn som nu kommer från förskolan och ska in i skolans värld. Övergången från

förskola till skola håller på att ses över. En handlingsplan håller på att upprättas gällande alla
övergångar som barn/elever gör från förskola till skola samt från skola till skola.
16. Ventilationen på Videbacken fungerar i dagsläget bra. Skyddsrond genomgången.
17. Antal personal på Videbacken har blivit bättre. Det påpekas dock att det förekommit en hel
del ensamarbete i den stora barngruppen.
18. Personalen på förskolorna har blivit informerad om att ingen ändring kommer ske gällande
att ta bort kökstjänsten från barntiden.

Nya frågor som kom upp under mötet
1.
2.
3.
4.

Klargöra vilka som sitter med i Föräldrarådet.
Laila kommer skicka ut inbjudan inför mötestillfällena.
Eva kommer att uppdatera rummet för Föräldrarådet i Edvise.
Många vikarier på Videbacken och föräldrar vet inte vem som är vem. Sara tar med sig
uppgiften att sätta upp bild och namn så att föräldrar ser vem/vilka det är som arbetar
på Videbacken i dagsläget.
5. Hantering av mobiltelefoner på skoltid tas upp. Hur ska skolan förhålla sig?
Finns i dagsläget många lättåtkomliga mobila appar med negativa budskap som cirkulerar
runt om i skolorna. Förslag läggs fram om att personalen i veckobreven informerar
vårdnadshavarna om vad de behöver ha ett vakande öga på. Flertalet av apparna
innehåller betydligt mycket mer negativt än vad som står om dem. Exempel är GTA,
Periscope.

Laila informerar















Ändrat datum för nästa föräldrarådsmöte till den 25/4 kl. 18.00. OBS OBS
Ny tjänst ska tillsättas på 60 procent på skolan.
Nationella proven har påbörjats.
Organisationen för höstterminen har påbörjats. I dagsläget ser det ut att bli 13 elever som
börjar Förskoleklassen till hösten.
Likabehandlingsplanen ska gås igenom vid nästa Föräldrarådsmöte.
Barnens budget har tagits upp i Elevrådet. Ett antal elever åker i veckan till
elevrådsfullmäktige.
Högstadiet kommer på besök för information och överlämning angående de elever som ska
börja högstadiet till hösten.
Engelskagrupp är igångsatt, enligt PISA modellen.
Mind set. Personalen fick lyssna på Per Jensen som föreläste om att ”Få elever att växa”.
Tron på sig själv.
En aktivitetsplan har påbörjats om vilka mål som ska finnas med för det kommande året.
Delat mentorskap.
Fritids: personalen har varit med i ett projekt som heter ”Alla läser”. Britt, Lina och Agneta
har satt ihop en projektbeskrivning inför ett eventuellt kommande projekt som ska starta till
hösten där fokus ligger på Vilhelm Mobergs Utvandrarna.
Fortsatt samverkan mellan Fritids, skola och förskolor angående stängning, lov etc.

Nästa Föräldraråd:
Måndagen den 25/4 2016 kl.17.45 i Johansfors skola

Välkomna!

