Föräldraråd 20181001
Närvarande: Ewa Ekelund, Bo Aronsson, Åsa Kennemar, Liselott Eriksson, Vanja Lindberg,
Michael Isele, Pernilla Sandström, Fredrika Jirle, Anneli Robért, Ulrika Haraldsson
Info från Ewa och Anneli
• Skol- och förskoleverksamheterna har fortsatta sparkrav med ansträngd budget. Detta är ett
fortsatt svårt problem som drabbar personal och verksamhet. Verksamheterna får arbeta
mycket med den psykosociala arbetsmiljön. Personalen uttrycker att de uplever stress och
känslor av otillräcklighet.
• Personalbemanningen är fortsatt svår att täcka särskilt vid behov av vikarier.
• Verksamheterna försöker hitta arbetssätt som gynnar barnen i den nuvarande situationen.
• Kommunen ska göra en översyn av budgeten.
• Det har varit problem med förstörelse och nedskräpning på skolgård och förskola samt
obehörigt intrång på skola. Verksamheterna ber föräldrar att vara uppmärksamma.
Skolan
• Har arbetat mycket med gemensamhetsdagar så som Skoljoggen och respektdag. Har varit
givande och fungerat bra.
• Åker till simhallen för simträning. Intensivträning med 6-åringar.
• FN-dagen med Operation dagsverke blir den 26/10.
• Skapande skola ska genomföras.
• Skolan funderar hur de ska arbeta med skolfoto.
• Tackar för att föräldrarådet bidrog med 4000kr till Stenåldersdagen.
Förskola
• Har 4 avdelningar.
• Arbetat med inskolningar.
• Har haft lyckat 40-års jubileum med familjefest.
• Ska arbeta med kulturupplevelser så som besök på Glas Factory.
• Arbetar mycket med tema kommunikation och värdegrund. Försöker få en bra, lugn och
trygg miljö.
• Undersökt vad barnen är intresserade av. Det visar sig att de vill bygga. Förskolan jobbar
därför mycket med att bygga, tex fidget spinners.
• Haft brandövning.
Föräldrarådet
• Ordförande Ulrika Haraldsson meddelar att hon avslutar sitt uppdrag. Ingen annan vill vara
ordförande. Sekreterare saknas. Bosse fortsätter att vara kassör läsår 18/19.
• Klass 4 undrar om barnen inte ska ha 3 lektionstimmar med idrott per vecka. Ewa svarar att
de har rätt antal minuter med idrott per vecka.
• Disko diskutterades.

Nya ledamöter till Föräldrarådet eftersöks från klass 1 och 3!

Nästa möte 27/11 kl. 17.15 på Lillegården Välkomna!

