Protokoll föräldraråd 8/2 -17
Närvarande: Jarkko Peekala, Matilda Gustafsson, Marlene Westlund, Sandra Strand, Anna Hörling, Louise
Sandqvist, Johan Therén, Michaela Gustafsson
Anette Gustafsson, Marie Persson




Rundvandring på Bjurbäckens förskola
Under rundvandringen tog man upp rutiner som förskolan har fått förändra/förbättra
under de första veckorna. Hela tiden försöker förskolan få till rutiner som gör det att
det fungerar bättre och bättre. Det tar tid att få allt fungera optimalt när man öppnar
en helt ny förskola.
Vilka pedagogiska tankar finns det i samband med frukosten, undrar föräldrar.
Frukosten serveras mellan 7.30-8.00.



Föräldrarådet vill att det ska finnas en förslagslåda både på Bjurbäckens förskola och
på Bjurbäcksskolan F-2.
Kort om Bjurbäcksskolan F-6 kvalitetsrapport.



De prioriterade målen språk och kommunikation ligger kvar. Även att hela
verksamheten arbetar efter TANKE (trygghet, ansvar, nyfikenhet, kunskap och
empati). På kommunnivå så har vi matematik- och svenskalyft för alla lärare, all
personal har fått utbildning i NPF (neuropsykiatriska funktionshinder).
Under läsåret har personalen arbetat mycket med att skapa en samsyn skolafritidsverksamhet. Fritidsverksamheten kompletterar skolans arbete och har nu en
egen läroplan.
När det gäller kunskap ser vi att vi har utmaningar framför oss men vi har god
måluppfyllse i åk 6. Under vecka 7 hade hela kommunen en gemensam satsning på
”läsning i fokus”.
Normer och värden är något vi ständigt arbetar med. I vissa grupper arbetas det mer
intensivt men det är ett ständigt pågående arbete i alla grupper.




På övriga frågor kom det upp en fråga om varför inte de mindre barnen på skolan får
använda pulkabacken under skoltid. Svaret är att vi behöver ha gruppen samlad
under rasterna. De försöker dock att använda pulkabacken men då i samlad trupp
och då ges det alltid ut information innan. Det krävs hjälmar och många vuxna för att
undvika olyckor.
Hur ska vi organisera föräldrarådet till nästa läsår? Fundera så tar vi upp det nästa
möte.

Nästa möte är den 18/5 kl 18.30

Marie Persson

