Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2016-04-25

Närvarande: Jenni Karlsson, Inga-Lill Sandqvist, Laila Dånge, Erika Samuelsson, Monika Magnusson
Svensson, Lotta Lejon Stenberg, Eva Ekdahl.
Frånvarande: Helene Gustavsson, Anna Gunnarsson, Peter Jonsson, Camilla Lundgren, Emelie
Andersdotter, Mikael Albrektsson, Anna-Linda Gabriel, Mikael Johansson.
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl

Genomgång av föregående protokoll den 2016-02-15
1. Sekretessbestämmelserna för personal från Tekniska förvaltningen som befinner sig på
kommunens förskolor, ska vara genomgången enligt Inga-Lill.
2. Avvaktar med besök från Föräldrastyrelsen i Långasjö. Kvarstår.
3. Laila har återigen lyft frågan angående skyltar gällande bussar, genomfart vid skolan.
4. Skogsområdet vid skolan. Skolan har skogsförbud. Det är dock tillåtet för barn under Fritids
att vara i skogen tillsammans med personal.
5. Rutinerna på bussarna är åtgärdat. Anses lugnt på bussarna.
6. Edwise fungerar bra. Framkom förslag om att Edwise i enkel form skulle visas på ett
föräldramöte för att få bättre uppslutning i användandet av programmet.
7. Bild på personal och vikarier på Fritids efterfrågas. Laila tar upp frågan med fritidspersonalen.
8. Hemsidan behöver uppdateras. Laila ska informera Siv om att lägga till en saknad
representant på hemsidan.
9. Utfasning av plastleksaker på förskolorna. Inga-Lill tar med frågan till Solgläntan huruvida de
arbetar med frågan.
10. Arrangemang och besök för förskolor. Besök till bland annat kyrkor godkänns, dock ej i
undervisningssyfte. Detta enligt skollag och mångfald. Ska ske i samråd med vårdnadshavare.
11. Solgläntan och tillgång till biblioteket. Inga-Lill har varit i kontakt med personalen på
biblioteket i Eriksmåla. Inväntar besked.
12. Övergångarna från förskola till skola håller på att ses över. Rektorn för Vissefjärda skola är
sammankallande för denna arbetsgrupp. Handlingsplan kommer framöver. Finns dock redan
idag olika arbetsgrupper som arbetar för att underlätta dessa övergångar – för att kunna
mötas från båda hållen.
13. Inbjudan till föräldrarådsmötena kommer framöver att finnas på Edwise samt i veckobreven.
14. Bilder på personalen är uppsatta på Videbacken. Även bilder på vikarierna är uppsatta.
15. Hantering av mobiltelefoner på skolan. Blir mobilerna ett störande moment i skolan kommer
diskussionen tas upp igen. Frågan om vad som händer med mobilerna på bussarna togs upp.
Ingen har dock hört om något har hänt. Inga-Lill berättade att barnen på förskolorna blir
tidigt informerade om hur en Ipad ska hanteras. Vad man får och inte får göra tex om att ta
foto på någon utan att fråga.
Nya frågor som kom upp under mötet
1. Vad för slags åtgärder kommer vidtas vid olyckor på syslöjden? Laila informerade om att
skolan relativt omgående ska köpa in nya symaskiner som har ett automatiskt stopp för att
inga olyckor ska ske i samband med att eleverna använder symaskinerna.

2. Möjlighet att köpa in avslappnings cd (mindfulness) till barnen på förskolorna och fritids?
3. Förslag lades fram om att minska på sockret på fritids och skola. Att istället för
godis/glass/kakor ge barnen ett nyttigare alternativ. Att även se över möjligheterna om att
tex köpa in ketchup med mindre sockerinnehåll. Förskolorna har infört nolltolerans angående
socker och förslaget är att detta ska följa även upp till fritids och skola för att på detta sätt ge
barnen en bra grund angående kost och hälsa.

Inga-Lill informerar om Förskolan






Sammanslagning av förskolorna under sommaren kommer ske på Regnbågen i Emmaboda
under veckorna 28-31.
Vårutställning på biblioteket i Emmaboda. Samt öppet hus på förskolorna där det kommer
finnas möjlighet att se alla barns delaktighet kring olika material och tekniker.
Ateljépedagogen Gabriella sammanställer dessa utställningar.
11/5 Videbacken samt 17/5 Solgläntan mellan kl. 13.00-17.30.
HT – Solgläntan är fullbelagt. Kölista finns.
Videbacken kommer även fortsättningsvis ha tre avdelningar öppna.
Gått ut med fler tjänster.

Laila informerar om Fritids och skola















Sammanslagning av fritidshemmen under sommaren kommer ske på Bjurbäcksskolan i
Emmaboda under veckorna 28-31.
Personal på Fritids är Britt, Lina, Katarina och Therese samt Linda Gottfridsson på halvtid.
HT – blir 12 barn som börjar F-klass, varav 10 som ska ha fritidsplats.
En tjänst ska utlysas inför höstterminen.
Diskussion kring en grillkväll nu i vår för elever och vårdnadshavare. Datum onsdagen den
18/5. Har vi representanter förslag på aktivitet inför denna grillkväll? Bjuda in även de barn
som ska börja F-klass till hösten.
Barnens budgetpengar – blir 3 rätters middag och disco.
Skräpplockardag kommer ske den 3/5
Mobergdag blir den 18/5 för årskurs 3-6. Arrangeras av hembygdsföreningen.
De flesta nationella proven är genomförda. Riktigt bra resultat i matematikdelen.
Studiedag måndagen den 16/5
Kommunen är med i projekt tillsammans med Skolverket ”Samverkan för bästa skola” för att
på detta sätt få upp resultaten på högstadiet i Emmaboda. F-6 informeras och deltar vid
sidan om då detta projekt berör även dem.
Genomgång av likabehandlingsplanen för Solgläntan och skola. Videbackens plan gås igenom
vid nästa mötestillfälle då aktuell plan ej fanns tillgänglig.
Kartläggningen är den intressanta punkten för att få veta vilka delar som ska lyftas inför
nästa läsårs likabehandlingsplan.

Nästa Föräldraråd:

Måndagen den 12 september kl. 17.45

Välkomna!

