Möte Lindås skola föräldraråd 20161026
Närvarande:
Ida Reid Åk1, Hanna Frögren Åk5, Erica Jonsson Åk3, Åsa Rikardsson Åk3, Charlotte Andersson
Åk2, Roger Sandström Åk4, Erik Nyquist Åk4, Joakim Persson Åk6, Martin Skarsäter F-klass, Kim
Andersson F-klass, Annette Fagerström Franzén Rektor, Irene Vernersson Fritids, Tanja Ojaniemi
Lärare.
Erik Nyquist valdes som sekreterare.
1. Föräldrarådets roll:
Anette berättar om föräldrarådets samt elevrådet roll och arbetssätt.
Elevrådet genererar många förslag och id'eer samt arbetar även med barnens budget där
eleverna har en fastställd summa som ska fördelas dels mellan skolor i kommunen samt
även hur Lindås skolas del ska användas.
Skolan har mycket saker i förråd som inte de har användning för längre.
Anette presenterade ett förslag där eleverna skulle ha en Loppis och sälja dessa saker.
Detta är något som skolan inte kan stå som ansvariga för utan i så fall behöver föräldrarådet
bilda en grupp som är ansvariga för ekonomin.
Föräldrarådet ställde sig positivt till detta och det kom även förslag ifrån rådet att man skulle
föräldrar och barn skulle kunna skänka saker till denna loppis.
Anette kontaktar ekonomiavdelsningen om hur vi går tillväga med detta tills nästa möte.

2. Likabehandlingsplan:
Likabehandlingsplanen finns utlagd på Ed-wise, skolan har valt ut nya mål som ska arbetas
med under läsåret.
Det har inte inkommit några synpunkter på likabehandlingsplanen.
Skolan har haft trygghetsvandringar där eleverna har kunnat peka ut platser och situationer
som skulle kunna upplevas som otrygga.
Skolan har goda erfarenheter av mobilförbudet som råder på Lindås skola och upplever att
barnen är mera aktiva på rasterna, eleverna inte har haft några större synpunkter på förbudet.
Föräldrarådet är mycket positiva till detta och tycker detta är något som skulle gälla alla
grundskolor i kommunen.
3. Arbetsmiljö:
Arbetsmiljöverket hade synpunkter på hantering av sopor och matavfall på skolgården då
tunga fordon arbetat på skolgården medan eleverna hade rast.
Anette visade förslag från tekniska kontoret som ska bygga bort problemet, området där
containrarna finns och där skolskjuts och matleveranser stannar ska hängnas in och skiljas
av ifrån skolgården.
Ventilationen har kontrollerats i vissa rum och inga höga värden har kunnat påvisas.
Det ska även tas värden på till och från luft för att få en bättre bild av skolans luftkvalitet.
4. Vad är på gång:
Fritids har många elever inskrivna och har planer på att grupper ifrån Geparden ska vara i
Gula skolan under delar av eftermiddagen.
Mellanmål ska serveras i matsalen framöver för att slippa hanteringen av detta inne på

Puman och Geparden.
Irene berättade om att Puman ska ha utställning av fantasidjur på skolan efter höstlovet och
att fritids ska åka till Nybro ishall under höstlovet samt gå på bio i Lindås folketshus.
Tanja berättade om filmprojektet som hela skolan arbetat med tillsammans med en pedagog
från Växjö, Det har varit mycket uppskattat av eleverna.
Åk 1-3 har haft hela läsårets simskoleundervisning 6 ggr,/klass och Åk 1-2 har haft
skolverkets bedömning av kunskap i läsning och matematik.
Nationella prov för Åk 6 börjar under hösten.
Telefonlistor till elever finns utlagda på Ed-wise under rum Lindåsskolan F-6 och kommer
inte ut i pappersform.
Lindås skola finns nu på Facebook, det kommer läggas ut information men inga bilder som
kan kopplas till individer.
Skolan ska köpa in några cyklar som ska kunna användas av elever som saknar eller glömt
cykel vid t.e.x utflykter eller transport till simhallen.
Föräldrar som har trafiksäkra cyklar över där hemma som passar till elever i Åk 3-6 kan
höra av sig till Anette.
Skolan tar gärna emot hjälmar som kan användas på isbanan och i pulkabacken samt
skridskor.
5. Övriga frågor:
Avtalet med Kungsfoto gällande skolfotografering går ut i år
Då skolan inte håller i detta har beslut om kontrakt tagits av föräldraråden i låg och
mellanstadierna i kommunen.
Lindås skolas föräldraråd är nöjda med Kungsfoto och föreslår att ett nytt kontrakt upprättas
med dem.
Hanna Frögren stämmer av med övriga föräldraråd om detta.
Det glöms mycket kläder på skolan, föräldrar uppmanas att namna kläderna och att titta
igenom lådan med kvarglömda kläder med jämna mellanrum.

Vid datorn: Erik Nyqvist

