Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2018-09-04

__________________________________________________________________________________________

Närvarande: Johanna Jansson (åk 1), Lotta Lejon Stenberg (åk 2-3), Eva Ekdahl (åk 2-3), Laila Dånge
(rektor), Alexandra Lönngren (personal).
Frånvarande: representanter från Solgläntan, Videbacken, F-klass, åk 1, åk 4-6 samt biträdande
förskolechef
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl
1. Genomgång av föregående protokoll 2018-04-18
 Solgläntan. 18 inskrivna barn. Det är nu endast en avdelning på förskolan där indelning sker
efter ålder och intressen.


Budgeten för skola och kultur ligger fortfarande på minus. Inga nya besked har lämnats.
Johansfors skolas budget är i balans.



Nya dörrar är uppsatta mellan klassrummen för att ljudisolera. Tyvärr är det fortfarande
väldigt lyhört. Rektor ska lyfta frågan igen.



Skolbussarna. Fortfarande stökigt på en del bussar, vilket det har varit under många år. Finns
det några åtgärder att ta till?



Belysning gällande stora parkeringen. Fortfarande ingen mer information från tekniska
förvaltningen.



Gällande barnens säkerhet. Det är totalförbjudet att köra förbi skolan, även efter skoltid.
Endast vaktmästaren har tillåtelse att köra och parkera framför skolan. Skyltar är uppsatta.
Polisen kan komma att bli ombedd att kontrollera att skyltarna följs. Ta hänsyn till allas våra
barn!



Tillbyggnaden av skolan. Finns ingen information i dagsläget gällande när arbetet kommer
igång. Det är av stor vikt att tillbyggnaden är klar och inflyttade till det att höstterminen börjar
2019 för att kunna klara behovet av lektionssalar.



Instrumentalundervisningen. Skolverket godkänner inte att elever går ifrån samma
ämneslektion varje vecka för instrumentalundervisning. Detta på grund av de antal timmar
som är uppsatta för varje ämne och elev under ett läsår. Det är nu löst genom att skola och
Kulturskolan har kommit överens om att lägga in instrumentalundervisningen i Elevens val.
Valet kallas för ”musikfönstret” och kan väljas av de elever som spelar ett instrument. Det
kommer även finnas möjligt att öva på vissa raster.



Ursprungsland gällande kött, fisk och kyckling? Köttet som serveras är svenskt. Inväntar
information från Camilla Lundgren angående fisk och kyckling.



Serveras barnen/eleverna halvfabrikat? Camilla Lundgren tar med sig frågan.



Rutiner kring skolavslutningen för vårdnadshavare med utländsk bakgrund. Får dessa
vårdnadshavare information om vad det innebär, varför avslutningen sker i kyrkan? Det är av
vikt att det kommer fram att det handlar om en icke religiös tradition utan psalmer och
predikan, storleken på lokal samt att alla ska kunna känna sig välkomna. Laila tar med sig
frågan.

2. Ny information
Fritids & Skola

1. 100 inskrivna elever i dagsläget. Till nästa år kommer en stor kull elever.
2. Skolan hade problem inför skolstarten då en tjänst ej blivit tillsatt. Efter en omläggning av
schemat veckan innan start så är nu organisationen löst.
3. Personal – Lisa kommer tillbaka efter jul, vilket innebär att personalstyrkan stärks.
4. Den tjänst som ej är tillsatt ska läggas ut igen vid årsskiftet.
5. Åk 6 har nu börjat åka in till Emmaboda på tisdagarna för språkundervisning.
6. Skolbiblioteket är kvar i den gamla biblioteksdelen. Agneta finns på plats på onsdagar.
7. Skolfotografering sker den 3/10. En samtyckesblankett kommer skickas hem till
vårdnadshavarna där bägge måste skriva under för att barnet ska få vara med på bild.
8. Det har pratats om ordningsregler med eleverna. Vad som gäller för att alla ska trivas.
9. Föräldramöte den 27/9. Tema diskuteras. Kom gärna med förslag till Laila.
10. Åk 6 har fått nya datorer, så kallade chromebooks. Allt eleverna gör sparas i molnet. Alla
elever på skolan kommer få en inloggning till google classroom, som är ett bra verktyg enligt
personalen.
11. All personal på skolan har genomgått ett specialpedagogik lyft. I samband med denna kurs
ingick en peng som skolan fick för inköp av skolmaterial till klassrummen.
12. Cirka 40 barn är i dagsläget inskrivna på fritids. De yngre håller till i den stora lokalen (gamla
biblioteket) och de äldre barnen är i åk 4:s klassrum. Vid slutet av dagen slås grupperna
samman.
13. Lovdag den 20/9 då både skola och fritids är stängda.
14. Likabehandlingsplanen för året ska lämnas in.
15. Specialkost. Vårdnadshavare ringer Ekebo för beställning och avbeställning.

16. Skolbussarna har fått nya tider då lektionstiderna har förändrats och blivit något längre vissa
dagar.

3. Nya frågor
• Finns det möjlighet att välja andra maträtter att ha med vid skolans utflykter? I dagsläget
erbjuds kalla pannkakor med sylt samt pastasallad. Förslag lades fram om att få ett alternativ
som till exempel tunnbrödsrulle med ost/skinka och grönsaker.
•

Hur ser vårdnadshavarna på de nya busstiderna? Representanterna för föräldrarådet tar gärna
emot information.

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:
HT: måndagen den 12 november 2018
VT: onsdagen den 30 januari 2019
torsdagen den 4 april 2019

Välkommen!
Är du nyfiken på vad som tas upp och diskuteras på dessa möten så är du varmt välkommen att
delta. Vi håller mötena i skolans personalrum, 3 våningen, kl 17.45.

