Föräldrarådsprotokoll 2019-04-11
1. Närvarande: Chris Sommar, Helena Hännestrand, Anna-Karin Johansson,
Hanna Rens-Rotberger, Madeleine Blom, Maria Petersson, Maria Edeborg,
Ingrid Hansson, Martina Widarsson och Margareta Davidsson.
2. Chris gick igenom föregående föräldrarådsprotokoll. Vi diskuterade en punkt
som lyftes av föräldrarna på förra föräldrarådet, angående brist på parkering
och om det finns möjlighet att anlägga en till parkering nedanför isplanen.
Chris ska kolla upp det. Vi diskuterade även att det förekommer att föräldrar
släpper av sina barn som sedan går över parkeringen upp till skolgården. Vi
vill vädja till alla föräldrar att om ni släpper av era barn vid parkeringen, kör
runt hela bussrundan och stanna vid busskuren för att släppa av ditt barn. Då
kan barnet gå gångvägen upp och slippa riskera bli påbackad av bil på
personalparkeringen.
3. Personal till hösten. Chris meddelar att inget är klart i nuläget, men att det
finns sökanden till en tjänst som är utannonserad: Ma/NO-lärare till
mellanstadiet.
4. Antal elever på skolan uppgår nu till 135 st elever förskoleklass - klass 6. Det
är tre nya elever på väg till skolan, de kommer från Eritrea.
5. Skolan är involverad i två olika EU-projekt: Freshwater crisis - handlar om
sötvatten och bristen på sötvatten här på jorden. ARTinLAN - det handlar om
att lära sig ett andra språk (engelska) med hjälp av estetiska uttrycksformer.
6. Chris informerar om statistiska resultat för fjolårets klass 6 och att skolans
resultat ligger över kommun- och rikssnittet. På skolan märks heller inte stora
skillnader mellan flickor och pojkars resultat.
7. Övergång till högstadiet, 6ans lärare informerade om hur rutinen för
överlämning mellan 6an och 7an ser ut; 6ans lärare träffar högstadiets
spec.ped och informerat om speciella behov eller anpassningar, 6ans lärare
gör gruppindelningen inför 7an, en överlämningsblankett går hem till föräldrar
och i slutet av läsåret träffas eleverna en dag nere på högstadiet i sina
blivande klasser för att lära känna sina blivande klasskamrater och mentorer.
8. Under kommande läsår är det tänkt att det ska bli ett närmare samarbete
mellan rektorerna i Edsbyområdet: ERO, Det är 4 rektorer på Edsbyområdets
skolor; 2 rektorer för Celsiusskolan F-9 och 2 rektorer för Knåda-RotebergLillbo. Chris informerar även om att hon planerar att gå i pension under våren
2020.
9. Skolkatalog. Ett förslag kom att skapa en gemensam skolkatalog för
Roteberg-Knåda-Lillbo.

10. Allergier. På skolan finns en elev med svår pälsdjursallergi och som känner av
sin allergi här på skolan. För att underlätta kan ni hemma tänka på att inte
klappa och gosa med djuren innan ni åker till skolan och ta på nya strumpor
eftersom där samlas det mycket.
11. Chris frågade om föräldrarna har några idéer om vad vi kan använda som
diskussionsunderlag till höstterminens föräldramöte: klass 3-6 sociala medier,
hur pass insatta är vi vuxna i de sidor barnen är inne på?
12. Utflyktsmat införs från hösten 2019.
13. Klass 1-3 åker till Järvzoo var tredje år och i år är det dags! En heldag på
Järvzoo i slutet av maj.
14. Fr o m hösten 2018 blev förskoleklassen obligatorisk och nu i höst blir ett
kartläggningsmaterial för förskoleklassen obligatorisk. Materialet är tänkt som
ett stöd i hur man kan lägga upp undervisningen och görs mestadels i grupp.
Det kan t.ex. vara boksamtal: samtal kring en bok man läser tillsammans.
15. Skolavslutning den 10 juni i Ovanåkers kyrka: F-3 kl. 17.30 - 18.15, 4-6 kl.
18.45 - 19.30. Parkering för F-3: Längst bort mot Östanå. För 4-6, framför
kyrkan.
16. Skolstart i höst blir onsdag 21 augusti.
17. Digitalisering. Närvaro på fritids sköts nu via Lifecare. Kommunen ska byta
plattform för elevdokumentation, från Edwise till något annat. Vilken den nya
plattformen blir är i dagsläget inte klart.
18. Hembrev i digital form. Klass 1-6 har sina hembrev på hemsidan, i en del
klasser kan man även få hembrevet på mailen.

Vid datorn
Margareta Davidsson

