Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2019-01-31

Närvarande: Laila Dånge (Rektor), Katarina Jonasson(Förskolelärare, Fritids), Inga-Lill
Sandqvist (bitr. Förskolechef), Camilla Lundgren(Solgläntan, Åk 4), Anna-Linda Gabriel,
Ragnhild Olvenskölde(Solgläntan) Peter Jonsson(Videbacken)
Ordförande: Laila Dånge
Sekreterare: Peter Jonsson

1. Genomgång av föregående protokoll 2018-11-12
Fråga:
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.
Svar:
Behövs inte att matsalen byggs ut, barnen delas upp i fler grupper så att lunchen blir i fler
omgångar.
Fråga:
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.
Svar:
Löst genom att rundan vänds mellan morgon och kväll. De som blir hämtade först på
morgonen blir lämnade först på kvällen.
Fråga:
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.
Svar:
Detta har lyfts på en lärarkonferens. Ingen har hört hur det blivit så frågan lyfts igen och
Laila tar det med sig.

Fråga:
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.
Svar:
Anna ej närvarande för att kunna svara.

2. Ny information
Solgläntan
1. 18 barn inskrivna, blir 19 st mellan 1/5 till augusti. 4st barn står i kö.
2. 75 % tjänsten nämnd i F-rådsprotokollet(2018-11-12) har blivit en tjänst på 85 %
resurs och 15 % barngrupp.
3. Stora barngruppen håller på med huset gjort av mjölkkartonger som påbörjades i
höstas. Barnen är i skogen, har gymnastik, arbetar med bokstäver där det t.ex. är
bokstavstryck, skrivböcker och mallar för att fylla i bokstäver. Börjat med en
experimentbok, teater, yoga och dem läser mycket böcker.
4. Dem får låna hem böcker på olika språk, sångböcker på engelska. Dem jobbar med
många olika språk då barnen visar intresse för detta.
5. Föräldramöte 13/2 kl. 18-20. IFO kommer ingå som del i Föräldramöten. Där
information om vad dem gör och kan hjälpa till med ges.

Videbacken
1. Har inte på papper öppnat upp en fjärde avdelning som sades på F-rådsmötet(201811-12) men när det är som mest barn delas dem upp i grupper. Lilleskutt består av 4
st personal(Helen, Laura, Sofie och Linda)
2. Föräldrar ifrån Emmaboda har blivit erbjudna plats för sina barn. Om dem accepterar
att köra den extra biten så öppnas en till avdelning officiellt upp. Detta handlar om 12
barn födda 17/18.
3. Sara Engström har gått hem och kommer tillbaka efter sin Föräldraledighet.
4. Barbro Sjöndin har hoppas in istället för Isabell som är sjukskriven.
5. De äldsta barnen håller på med projekt om kroppen
6. Det jobbas med ateljén och bokstäver.
7. De yngsta håller på med rim, ramsor, sagor och att utforska.
8. 14 barn börjar F-klass till hösten.
9. 3 st barn blir inskrivna i vår

Solgläntan & Videbacken
Föräldramöte för dem som ska börja F-klass till hösten. Plats Videbacken tisdagen 5 mars
klockan 18–19.00. Mer information och kallelse kommer senare.

Fritids & Skola
1. 100 st inskrivna. Hösten nästa år kommer stor kull elever(26 st som det ser ut i
nuläget).
2. Undervisning sker på Fritids enligt läroplanen.
3. Nationella prov för 6:orna : Svenska 5 & 7 februari, Engelska 8 & 10 April och
Matematik 6 & 8 Maj
4. Barnahus kommer och informerar årskurs 5 eleverna angående våld i nära relationer
och sexualbrott.
5. Fältarbetare kommer hälsa på i årskurs 6 för att lära känna dem och visa vilka de är.
6. Det kommer språkinformation för blivande åk 6. Man kan byta språk men Laila tycker
man ska tänka igenom det riktigt innan då man lagt tid och ansträngning på det språk
man valt.
7. Fått beröm på skolan för trevliga elever samt att det är en bra stämning.
8. Felicia väntar barn och Oskar Vartiainen börjar samtidigt som Felicia går.

Tillbyggnaden








Tillbyggnaden räknas vara färdig i månadsskiftet oktober-november. Till dess
kommer skolan att lösa så att alla barnen får plats.
När byggnaden är klar så kommer förskoleklasseleverna ha sin verksamhet i
tillbygget. Biblioteket kommer att flytta tillbaka till sin gamla plats.
Fritids kommer vara fortsatt delat med ”lilla” och ”stora” där lilla är F-3 och
stora är 4-6. Fritids kommer befinna sig i nya byggnaden när de två grupperna
delas upp.
Byggnationen kommer att börja om någon vecka(sagt 2019-01-31)
Blir en sko-fri skola där skorna tas av i nya byggnaden.
Provtagningar av radon mäts i nuläget.

Skola och Förskola
19 mars är det stängt på Förskolan och skolan för kompetensdag. Lärarna ska på föreläsning
om balanserade barn samt föreläsning av stresspedagog samt träffar förskolan för att hitta
den röda tråden så att det blir en bra övergång mellan förskolan och skolan.

3. Nya frågor
Språkbruket på fritids togs upp, könsord förekommer. Laila tar med sig det.
Fråga angående vem som organiserar fritidsgården. Laila svarar att Joakim Axelsson gör det.
Det är dålig belysning runt fritidsgården och har hänt att fritidsgården stängt tidigare än sagt
då lite ungdomar varit där, därav har barn väntat på föräldrar i mörker.
Fråga om kulturresor och om skolan utnyttjar dessa?
Laila svarar med att problemet ligger i att ta sig till och från dessa evenemang. Det måste
vara linjetrafik annars får skolan stå för busskostnaden själva. Laila tar med sig detta då det
handlar om likvärdig skola.
På en busslinje har det uppmärksammats att barnen ofta byter platser så fort bussen stannar
vilket kan ta 5 minuter innan bussen kan fortsätta sin tur. Varför tillåts detta av
busschauffören? Laila tar det vidare till KLT.
När en lärare är sjuk varför kan inte en annan lärare förhöra samt ge barnen en ny läxa?
Detta gör att barnen kan gå utan t.ex. läsläxa i en vecka. Laila ska kolla om Google Classroom
kan ge en lösning på detta.
Har någon varit med på språklektionen på Bjurbäcksskolan? Laila har inte hunnit men ska
åka ned någon tisdag.
Brist på vikarier på förskolan? Personalen ska kunna vara hemma tills demblir riktigt friska
ifrån förkylningar m.m.
Inga-Lill svarar att 3 st vikarier har visat intresse och kommer komma in i verksamheten.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med isen!
Barnen åker varje rast!
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: 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

