Protokoll föräldraråd 6/2 -18
Närvarande: Anders, Line, Cecilia, Anna, Marie och Johanna



Föräldrarådet F-6 kommer att vara ett eget föräldraråd och vi träffas 2-3 gånger/
termin. Önskemålet är att ett möte varje termin är tillsammans med förskolan.



I dagsläget är vi ca 290 elever. FBK, Kobran och Grundsärskolan är i Röda skolan.
Uppstarten har fungerat bra i Röda skolan tack vare en duktig personalgrupp.
Grundsärskolan är för elever i hela kommunen.



Vi har haft ett föräldramöte med alla arabisktalande föräldrar om skola, gymnasie
och föräldrarollen. Detta arbete fortsätter med fler möten framöver efter önskemål
från föräldrarna som deltog.



Alla lärare går specialpedagogik för lärande varje vecka. Fritidspersonalen i
kommunen får föreläsningar och diskussioner kring samma tema.



Det har varit en bra höst i vår verksamhet. I de grupper där det har varit övergångar
har det fått arbetas mer för att arbeta ihop gruppen. Alla grupper har arbetat
mycket med gruppkänsla under hela höstterminen.



På Bjurbäcksskolan hemsida ligger Bjurbäcksskolan F-6 kvalitetsrapport TrygghetDelaktighet - Lärande. Gå gärna in och läs den.



Vi har matematikstuga varje torsdag mellan klockan 14-15 för elever i årskurs 4-6. Vi
har även studiestuga arabiska mån 13-14 åk 5-6 och torsdagar 14-15 för åk 3-4.
Många klasser har dessutom läxläsning vilket vi gör för att ge alla elever möjlighet att
få hjälp med sina läxor.



F-klassen kommer att bli obligatorisk hösten -18. Därmed blir det en anmälan till
förskoleklass och på vilken ort man som förälder vill att ens barn ska vara inskriven.
Detta innebär även att eleverna i F-klass kommer att få ansöka om ledighet om man
behöver vara ledig. F-klassen har sedan något år tillbaka fått en egen del i läroplanen
(kap. 3). Det kommer även att införas en kartläggning i F-klass enligt Skolverket.



Timplanen kommer att ändras vilket innebär att det blir lite mer styrt i stadier 1-3, 46 och 7-9. Redan i årskurs 6 kommer eleverna att läsa språkval. Detta kommer att
göras på högstadiet då alla kommunens elever samlas. Mer information kommer att
ges till berörda.



Informationskväll för föräldrar om tobak/alkohol och drogvanor. Bokat datum den
12/3. Inbjudan skickas ut via eleverna och via edwise.



Bjurbäcksskolan håller på med en informationsbroschyr om skolan. Information om
rutiner som skoltider, sjukanmälan, telefonnummer till skolsköterska, kurator och

alla lärare är viktigt att ha med. Läsårstider och ordningsregler är något som
föräldrarna också önskar ska finnas.


Diskussion om kommunens lärplattformer och informationskanaler och skillnaden
mellan den plattform som gäller för elever och som därmed är mindre säker och den
för föräldrar/vårdnadshavare som är betydligt säkrare.



Det kom upp att asfalten runt F-2 är hålig och det är farligt när det sedan fryser på.
Detta bör åtgärdas.



Det har kommit upp frågor om mellanmålet på fritids. Vi försöker hålla igen på socker
men där tänker föräldrar väldigt olika. Fritidshemmen har hittat en väg med mindre
socker i den dagliga maten, men där det ibland förekommer när barnen bakar och
bjuder.



Föräldrautbildningen Cope beräknas starta under våren. Är ni intresserade så
kontakta Åsa Engstrand - kurator.

Vid protokollet Marie Persson

