Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2017-04-06

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

Genomgång av föregående protokoll 2017-02-08
Solgläntan:




Ingen ny information i dagsläget gällande avgränsningar utomhus.
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.
Videbacken:




Solskydd ska sättas upp. Det ska finnas ett solskydd liggandes på Videbacken.
Edwise – vid problem – kontakta Susanne Yaffe Lindgren.
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.
Sjukanmälan. Nya rutiner kommer att införas gällande sjukanmälan samt friskanmälan.
Specialkost. Vårdnadshavare till barn med specialkost ska ringa Ekebo vid varje frånvaro och
meddela Ekebo direkt, samt när eleven kommer tillbaka.
Fotbollsnät och fotbollar. Enligt Dennis Randewall är nät och fotbollar på gång.
Edwise – vid problem – kontakta Siv Simonsson.

Ny information
Fritids och Skola
1. Skylten Fordonstrafik förbjuden är nu uppsatt vid skolan. Detta innebär att endast
bussar och annan behörig trafik får använda vägen som går precis utanför skolan. För
övriga gäller att parkera uppe vid parkeringen och därefter köra ut samma väg som
man kom. Enkelriktat-skylten är borttagen.

2. Överlämning av årets 6:or till högstadiet har genomförts. 6:orna ska även få
möjlighet att hälsa på inne på högstadiet nu under våren.
3. Barnens budget. Eleverna förhandlade sig till en bra summa pengar när ämnet
behandlades under Kommunfullmäktige. Det kommer bli en badresa till Kaskad i
Tingsryd för en del av dessa pengar.
4. Jessica Lejon är ny Fritidspedagog. Malin har gått upp i tid i sin tjänst. Lotta går in och
täcker upp i klass 1-2. Felicia har gått upp i tjänst.
5. 90 elever i skolan i dagsläget.
6. Katarina kommer ha F-klassen som kommer till höstterminen. Britt fortsätter med
teknik och hemkunskap.
7. 2 tjänster kommer läggas ut då skolan fått fler antal elever.
8. Brandtillsyn kommer ske inom kort.
9. Fritids har strukturerat upp sin verksamhet med ett veckoschema. Läsning,
Allsbohallen, uteaktiviteter, experiment är exempel på vad som sker olika
veckodagar.
10. Språkbruket på fritids – kollas upp med jämna mellanrum. Personalen ringer
vårdnadshavare om något sker.
11. Förslag gällande föreläsare vid föräldramöten tas tacksamt emot. Kontakta Laila.
12. Vårfest kommer att ske i slutet av maj. Datum meddelas längre fram.
Solgläntan
1. Eventuellt kommer ett möte med politiker att ske gällande tillbyggnad.
2. Barn står på kö in till Solgläntan.
Videbacken
1. Föräldrarådsrepresentanterna, Peter och Jessica, kommer att träffa Tekniska
förvaltningen.
2. Peter och Jessica ska även ta upp med kommunen om vad som kan göras gällande
Edwise.
3. Fast personal finns på plats fram till sommarlovet.
4. Det finns behov av att vara 3 personal på stora avdelningen, därav fördelningen.
5. Eventuellt kommer en pysseldag genomföras i majmånad.
6. En diskussion gällande dekoration utomhus kommer att tas upp med kommunen.
Nya frågor:





Finns nyckel till grinden vid Allsbohallen att tillgå? Det ska finnas en nyckel på skolan som går
att låna vid tex större evenemang i Allsbohallen.
Fråga kring placering i klassrummen. På vilket sätt avgörs det vem som sitter jämte vem?
Samt hur ofta byter eleverna platser? Enligt Laila så anpassas det helt efter hur klassen är. En
del klasser sköter det själva medan andra klasser behöver hjälp av deras lärare.
Hemkunskap har eleverna i årskurs 6.

Övrigt

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:
Måndagen den 11 september kl. 17.45
Tisdagen den 14 november kl. 17.45

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

