Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2017-02-08

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

Genomgång av föregående protokoll 2016-11-15
Solgläntan:



Ingen ny information i dagsläget gällande avgränsningar utomhus.
Tillgång till biblioteket har diskuterats. Ur brandsynpunkt bör personalen ha tillgång till
lokalen.
Videbacken:



Personalen får handledning. Personalen har även arbetat fram en ny organisation för hur
personalen ska hantera dagarna på bästa sätt. Förslag ska läggas fram om ett
uppföljningsmöte gällande insatserna.
Fritids och skola:






Parkering samt utfartsväg fortsätter diskuteras. Belysning för parkeringen (på andra sidan
vägen) togs upp. Ligger hos Tekniska förvaltningen.
Inväntar fortfarande åtgärd gällande skyltning vid skolans parkering och busshållplats.
5:orna kommer vara med i en tävling med fokus Fred. En teckning har skickats iväg för att
tävla om en vinst till klassen. Klassen kom på 5:e plats med sitt bidrag!
Anläggning av isbana på skolans grusplan. Föräldrar har möjlighet att få bidrag från
kommunen för att ansvara för plogning och spolning. Laila ser över det praktiska gällande
plogning, tillgång till vatten, kontaktar Dennis Randewall mm. Intresseanmälan att hjälpa till
med isen görs till Dennis.

Ny information
Skola och Fritids



87 elever inskrivna på Johansfors skola
Fritids är fulltaliga angående personal



På fritids är det i dagsläget tufft. Attitydproblem från barnen. Skolans personal tolererar inte
detta utan anmäler direkt till vårdnadshavare.
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? Vad betyder orden? Hur används orden? Vilka ord är kränkande?
Vem/vilka använder kränkande ord? I vilka sammanhang används kränkande ord?
Vad kan göras för att bryta detta?



Det kommer att genomföras ett tema på skolan – genom Skapandeskola projektet. ”Mamma
Mård”.
Syskon och sjukdomar. Klass 1-6 har skolplikt vilket innebär att eleven ska vara i skolan även
om syskon är hemma på grund av sjukdom.
Sjukanmälan. Nya rutiner kommer att införas gällande friskanmälan. Friskanmälan ska göras
för att skolan ska veta vilken dag som de förväntar eleven tillbaka – detta på grund av skolans
ansvar och tillsyn för eleven.
Specialkost. Vårdnadshavare ska ringa Ekebo för beställning gällande specialkost.
Barnens budget. Förslag har tagits fram. Elevråd kommer att genomföras i nästa vecka där
budgeten kommer att diskuteras.
F-klass och Fritids har fått ett eget avsnitt i Läroplanen.
Den 20 mars börjar en ny fritidspedagog.
Den 10 mars slutar Maria Lindahl sin anställning i klass 1-2. Felicia går då in på Marias tjänst
på heltid. Lösning gällande personal till klassen kommer lösas internt.
Nationella prov genomförs nu för klass 6.
Klass 3 kommer att genomföra sina nationella prov i Ma och Sv mellan veckorna 11-20. Vid
resor som infaller under dessa veckor – kontakta skolans personal.
Kommunen har beviljats drygt 80 platser gällande specialpedagogik för att arbeta mot målet
bästa skola. Lärare från årskurs 1-9 kommer delta.
Läxhjälp är uppstartad. Stor uppslutning.
Sofie har startat upp ”klurig matte”.
Barnomsorg kväll/natt/helg – anmäls 1 månad i förväg. Fritids har öppet till kl. 19.00. Behövs
barnomsorg fram till kl.19.30 så kommer personal från Emmaboda till Fritids. Ska kunna
bestyrkas från arbetsgivare.
Finns det önskemål om föräldramöte/föreläsare nu i vår? Önskemål/förslag läggs fram till
Laila.
Vårfest även i år?
Kvalitetsrapport inlämnad för 2016. Mycket god måluppfyllelse.
Edwise – vid problem – kontakta Siv Simonsson.





















Solgläntan



En skrivelse har lämnats in till kommunen gällande bristerna och behoven på förskolan.
När är en skyddsrond senast genomförd på förskolan?

Videbacken



Solskydd ska sättas upp. Det ska finnas ett solskydd liggandes på Videbacken.
Önskemål har framkommit om att lägga in ett föräldramöte nu till våren.








Skalman & Bamse avd: ha personal som ser till att hämtande föräldrar får vara ifred i hallen
vid påklädning och avfärd.
Varför 3 personal på stora avdelningen? Önskemål att dela upp personalen mellan de övriga
avdelningarna.
Den 27 februari kommer ny personal med barnskötarutbildning.
I dagsläget finns det vikarier på avdelningen Bamse.
Avdelningen Lilleskutt har fått 2 nya vikarier.
Edwise – vid problem – kontakta Susanne Yaffe Lindgren.

Nya frågor:
Fotbollsnät och fotbollar. Nya fotbollar finns. Enligt Dennis Randewall kommer skolan få ett
fotbollsnät framöver.
Barnen får inte skotta på skolgården, enligt vaktmästaren. Varför? Laila tar upp frågan med
vederbörande.

Nästa Föräldraråd:

OBS NYTT DATUM: Torsdagen den 6 april kl. 17.45

Välkommen!

