Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2017-09-11

Närvarande: Dennis Randewall (åk 1), Sofie Ekdahl (personal), Laila Dånge (rektor), Lotta Lejon
Stenberg (åk 2-3), Eva Ekdahl (åk 2-3), Peter Jonsson (Videbacken), Anna-Linda Gabriel (åk 5), Jessica
Fornander (Videbacken), Petra Jensen (åk 1), Anna Gunnarsson (Solgläntan), Inga-Lill Sandqvist
(bitr.förskolechef), Cecilia Häggkvist (personal Videbacken), Malin Gustafsson (personal Solgläntan).
Frånvarande: Jenni Sandner Karlsson (åk 4-6), Mikael Albrektsson (åk 4-6), Mattias Johansson (åk 46), Helene Gustavsson (Solgläntan).
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl

Genomgång av föregående protokoll 2017-04-06
Solgläntan:







Avgränsningar utomhus är genomförda.
Tillgång till biblioteket. Ur brandsynpunkt bör personalen på Solgläntan ha tillgång till
lokalen, vilket gör att det nu ska finnas en nyckel till biblioteket som förvaras på Solgläntan.
När är en skyddsrond senast genomförd på förskolan? Frågan tas vidare till Inga-Lill.
Gällande tillbyggnad av förskolan har tekniska gett ett nej. Diskussion förs dock kring om
biblioteket ska flyttas eller ej samt hur tillgången till denna lokal inverkar på antalet barn på
förskolan.
20 barn är maxantal på Solgläntan.
Videbacken:





Solskydd fortsätter diskuteras med tekniska.
Edwise – vid problem – kontakta Susanne Yaffe Lindgren.
En diskussion gällande dekoration utomhus kommer att tas upp med kommunen.
Fritids och skola:








Belysning för parkeringen (på andra sidan vägen). Ligger hos Tekniska förvaltningen.
Det kommer att genomföras ett tema på skolan – genom Skapandeskola projektet. ”Mamma
Mård”. Inväntar respons.
Specialkost. Vårdnadshavare ska ringa Ekebo för beställning gällande specialkost.
Fotbollsnät och fotbollar. Enligt Dennis Randewall är nät och fotbollar på gång.
Edwise – vid problem – kontakta Siv Simonsson.
Gällande nyckel till grinden vid Allsbohallen. Det ska finnas en nyckel på skolan som går att
låna vid tex större evenemang i Allsbohallen.

Ny information
Fritids
1. 44 barn inskrivna.
2. Ett klassrum kommer att öppnas upp då fritidslokalen i dagsläget blir för liten för
verksamheten.
3. Mellanmålet delas upp i två grupper.
4. Tillåtet att vara i skogen (gäller ej under skoltid).
5. Fritids är en pedagogisk verksamhet med vissa krav då läroplanen har förtydligats
gällande fritids och undervisning. I verksamheten sker lärande i bland annat språk och
kommunikation, natur, teknik.
6. Barnen blir erbjudna att vara med på olika aktiviteter, det är dock valfritt.
7. Användande av dator. Datortid är 15 minuter per barn.
8. Christina Gustafsson är ny personal på 50 procent.
9. Fritidshemsträff angående lärande genomförs ett par gånger per termin för personalen.
10. Elever har möjlighet att påverka kring aktiviteter för att känna det meningsfullt att vara
kvar på fritids även när man blir äldre.

Skola
1. 97 elever är inskrivna i skolan.
2. I åk 2-3 är det flest tillkomna barn.
3. Personalen för åk 1 och åk 2-3 ska ses över för att se hur det kan justeras så att allt fungerar
smidigt i klasserna.
4. Dörrar mellan klassrummen behöver ljudisoleras.
5. Lufttillförseln kommer ses över.
6. Föräldramöte onsdagen den 13/9 kl.18.00. Tema Mindset.
7. Ny skoladministratör finns från och med den 4/9 på plats. Emelie arbetar mån, tis och
torsdag i Johansfors skola.
8. Problem med Edwise som dock håller på att ses över.
9. Skolinspektionsenkät kommer att genomföras. Detta gäller elever i åk 5, alla vårdnadshavare
samt all pedagogisk personal.
10. 2 nya anställda på skolan.
11. Specialpedagogik träffar går all personal. Handlar om inkluderande lärmiljö.
12. Skoljoggen genomförs på torsdag den 13/9, gäller hela skolan.
Förskolor
1. Videbacken har i dagsläget 47 barn inskrivna.
2. Har ute tjänster, är dock svårt att rekrytera behörig personal.
3. Förskolorna arbetar med Tema Kommunikation. Mål de arbetar med är bland annat
inflytande och demokrati, genus, naturvetenskap och teknik.
4. Ännu ett mål är att de arbetar för ett tydligare samarbete mellan förskola och hem.
5. Många inskolningar på bägge förskolorna i dagsläget.
6. Det övergripande projektet förskolorna arbetar med under läsåret tas utifrån barnens
intressen. Till exempel på Solgläntan har de en grupp barn som har intresset hajar, vilket gör
att projekt genomförs kring hajar.
7. Videbacken håller på att arbeta in nya rutiner.

Genomgång av Likabehandlingsplanen

Nya frågor/att tänka på:


Toalettbesök. I dagsläget finns det elever som hellre håller sig hela dagen än att använda
toaletterna på skolan. Hur avdramatisera? Vad kan göras för att elever ska känna trygghet
och en självklarhet att gå på toaletten? Laila tar upp frågan med personalen.



Sociala medier. Som vårdnadshavare var observant på vad som förekommer på internet,
speciellt på Youtube. Vad tittar barnen på? Vad triggas barnen till att göra? Titta på
historiken på dator och i mobiler.


-

Föräldraansvar. Prata med era barn om språkbruk och attityder gentemot varandra.
Vad för slags negativa ord använder barnen till varandra, i skolan, hemma eller på träningen
som kan vara kränkande?
Vem/vilka använder kränkande ord? Hemma, skola, fritidsaktiviteter mm.
Vilka ord är kränkande?
Vad betyder orden?
Hur används orden?
I vilka sammanhang används kränkande ord?
Vad kan vi som vårdnadshavare och lagledare göra för att bryta detta?

-

-

Nästa Föräldraråd:
Tisdagen den 14 november kl. 17.45

Välkommen!
Är du nyfiken på vad som tas upp och diskuteras på dessa möten så är du varmt
välkommen att delta. Vi har mötena i skolans personalrum, på 3 våningen.

