Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2018-11-12

__________________________________________________________________________________________

Närvarande: Marie Wellrup Bergquist (personal Solgläntan), Jessica Fornander (Videbacken), Helen
Gustafsson (Solgläntan), Anders Jansson (Åk 1), Mariana Svensson (Åk 1, Åk 4), Anders Ljungberg (Fklass), Peter Jonsson (Videbacken, F-klass), Camilla Lundgren (Solgläntan, Åk 4), Lotta Lejon Stenberg
(åk 2-3), Laila Dånge (rektor skola), Anna Fredriksson (personal skola), Eva Ekdahl (åk 2-3).
Frånvarande: representanter från Åk 5-6 samt biträdande förskolechef
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl
1. Genomgång av föregående protokoll 2018-09-04
 Nya dörrar är uppsatta mellan klassrummen för att ljudisolera. Är dock fortfarande väldigt
lyhört. Rektor har lyft frågan.
 Belysning gällande stora parkeringen. Inväntar 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. Laila ska kontakta
ansvarig för Allsbohallen om denne kan gå ut med information gällande parkering och
genomfart.
Ursprungsland gällande kött, fisk och kyckling är svenskt. Fisken är MSC-märkt och kycklingen
kommer från Kronfågel.
När det serveras halvfabrikat tex nuggets så finns det alltid en alternativrätt för eleverna att
välja på.
Rutiner kring skolavslutningen för vårdnadshavare med utländsk bakgrund. Får
vårdnadshavarna 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.
Det finns andra maträtter att välja på vid skolutflykter än endast kalla pannkakor och
pastasallad. Det går att vid beställning (personalen ansvarar för beställning) fråga om diverse
justeringar kring tex val av bröd, pålägg etc.

2. Ny information
Solgläntan

1. 18 barn inskrivna med en avdelning där 1-3 åringar och 4-5 åringar är uppdelade.
2. Bra klimat. Det mesta fungerar bra. Finns i dagsläget 3 heltidstjänster samt 1 resurs på 75%.
3. Stora barngruppen arbetar med bygg och konstruktion, kojbyggen, lego/duplo, sjunger.
Projekt just nu är att bygga ett hus av mjölkkartonger. Barnen har även tillgång till ateljé, itpedagog, gymnastiksalen, skogen där en grillplats med vindskydd är uppsatt samt ett besök i
månaden till biblioteket.
4. Kontinuerligt värdegrundsarbete.

5. Lilla barngruppen fokuserar på klassiska sagor utifrån olika medier, besöker gymnastiksalen
med lekar och hinderbanor, sångstunder, matematiksamlingar, litteratur, högläsning med
projektor.
6. Utvecklingssamtal ska påbörjas.
7. Köksarbetet tar mycket tid från barnen. Solgläntan har dock fått komplettering med en
diskmaskin som avhjälper något.
8. Camilla Lundgren hoppar in och arbetar vid behov.
9. Problematik vid läggning av de mindre barnen då dem störs av barnen som befinner sig på
övre våningen. Huset är inte optimalt anpassat för att bedriva barnomsorg.
Videbacken

1. Föräldramöte genomfört.
2. I januari 2019 ska en till småbarnsgrupp öppnas upp i den redan befintliga avdelningen för
mindre barn. Totalt kommer det finnas plats för 24 barn i åldern 1-2 år.
3. Problematik att få tag i personal.
4. Personal- Isabell kommer tillbaka i december.
Fritids & Skola
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100 inskrivna elever i dagsläget. Till nästa år kommer en stor kull elever.
Personal – Lisa Olofsson kommer tillbaka efter jul på cirka 70 % tjänst.
I veckan kommer Laila träffa ansvarig för de som ska bygga tillbyggnaden.
Gällande nya fritidslokalen – rektor har bett om isolering för att dämpa ljudnivån.
De äldre fritidsbarnen har blivit informerade om fritids läroplan då det varit diskussioner kring
vad barnen får och inte får göra under den tid de är på fritids.
Muntliga nationella prov för åk 6 har påbörjats.
Åk 6 har under hösten åkt in till Emmaboda för att ha bland annat språkundervisning, vilket nu
ska utvärderas.
Rektor ska i nästa vecka träffa KLT gällande bland annat skolbussar, uteblivna bussar,
ventilation med mera.
All personal på skolan kommer att gå på en föreläsning gällande NPF (Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar). De kommer även gå en kurs gällande NPF – säkrad läromiljö.
Åk 6 har fått nya datorer, så kallade chromebooks. Allt eleverna gör sparas i molnet. Får dock
inte tas med hem.
Eleverna har varit delaktiga i det material som köptes in för den peng som personalen fick
efter dem genomfört ett specialpedagogik lyft.
Studiedagar 29/11 – 30/11.
Julledighet – fritids önskar få in information vad som gäller för de barn som är på fritids.
Elevenkät med fokus på trygghet, kunskaper och delaktighet är genomförd.
Fritids – positiv respons med att dela upp gruppen.
Fritids – de har besökt Lindås där de fick information gällande programmering, gruppen bakar
ofta, tar promenader, besöker Allsbohallen med mera.
42 barn inskrivna på fritids i dagsläget.
Specialkost. Vårdnadshavare ringer Ekebo för beställning och avbeställning.

3. Nya frågor
Önskemål framkom om att matsalen behöver bli större samt om detta går att lösa med den
tillbyggnad som ska byggas gällande nya lektionssalar i skolan. Laila tar med sig frågan.
Skolbussarna – Vilka kan påverka KLT? Det är varmt på bussarna samt att ett antal barn får åka 40
minuter för att komma till/från skolan. Frågor som rör skolbussarna ansvarar Nina Söderberg på
kommunen för. Laila kommer dock i nästa vecka träffa KLT, hon tar med sig frågorna dit.
Omklädningsrummen i Allsbohallen – stökig stämning samt många som inte vill duscha. Laila och
Anna tar med sig informationen.
Finns det möjlighet att sätta upp duschdraperier i duscharna i Allsbohallen? Laila tar med sig frågan.
Vad innehåller Nuggets och är köttet i dessa svenskt? Vad är det för korv som serveras och vad är det
för kötthalt i dessa? Anna tar med sig frågorna.
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:
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.

