Föräldraråd: Knåda skola tisdag 11 april 2017.
Närvarande: Chris Sommar (rektor) Sara Karsbo (5), Mia Wängmark (6), Maria
Hellström (F), Marie Westh (2), Sofie Engholm (1), Ingrid Johansson (5),
Kristoffer Jäderberg (1), Sofia Leanders-Kleven (F), Ethel Sigfridsson (lärarrepr).

• Chris hälsar välkommen och vi kör en presentationsrunda.
• Uppföljning av frågor från föregående föräldraråd.
- Isbanan, det har fungerat bra med både Bandyakademin
(grundspolning) och föräldragrupperna (skötsel och underhåll).
- På föregående möte kom en fråga om iPads-anv på fritids upp.
Föräldrarna nöjda med hur frågan hanterats. Fritids har köpt in nya
sällskapsspel, uppskattat av alla, stor som liten.
- Skolbibliotek diskuterades vid förra mötet. Inga beslut ännu. Skolans
behov av lokaler har blivit ett brådskande ärende då elevantalet stigit
och inom de närmsta åren kommer att stiga, klassrummen räcker inte
till. (frågan utv mer i en punkt nedan).
• Brandlarmet åtgärdat så att det numera hörs tydligt i alla klassrum.
AEFAB kontrollerade brandlarmet i matsalshuset idag (11 april-17).
• Ökat elevantal framåt: För något år sedan var det sjunkande elevantal,
en fsk-avd (1-5år) öppnades på Knåda, vilket sågs som en möjlighet för
Knåda skola att klara sig från nedläggning. Nu 2017 lång kö till fsk,
syskonförtur tillämpas. Skolan är trångbodd och behöver fler rum. Frågan
har lyfts och diskuterats i pers-gruppen och högre upp i andra instanser.
Förslag som diskuterats är att skolan får tillgång till tomma lägenheten i
matsalshuset, göra bibliotek där och ev grupprum? Ev göra grupprum av
lärarrummet, flytta lärarrummet till ö-våningen. Alla förslag är förenade
med stora/större kostnader, brandsäkerhet, utrymningsvägar,
ventilation men en process är igång och nu får vi vänta och se hur allt
utvecklar sig. Ett annat förslag är att 6:orna flyttas till Edsbyn, då
utrymme troligtvis kommer att finnas där.
ALLT är på förslags-/diskussionsnivå ännu!
• Chris redogör för resultaten på enkäter som fsk och 5:or fyllt i.
Resultaten visar på fina res för Knåda skola, både elev- och
föräldraenkät, res ligger i topp i såväl kommun som i hela riket totalt.

• Tankar runt klassindelning redogör Chris för, hur vi de senaste åren
försökt prioritera och hålla oss till ”ren” etta och ”ren” sexa. Det tänket
har vi fått frångå i år eftersom vi nu har en 4:a och en 6:a ihop.
Tankar inför nästa läsår (2017-2018):
Carin + Ida H
f-klass 16 elever
Ethel
1:an 11 elever
Mia
2-3:an 26 elever
Gustav
4-5:a 20 elever
Jon
6:an 18 elever
Anna
resurs i 2-3 främst och en del i 1:an.
Lydia
spec-lärare
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När årets 6:or blir 7:or till hösten får de gå på Södra skolan.
6:an skolresa 12 maj.
Fönsterbyte sommar-17 i 2-3:an samt korridor uppe.
Takbyte på uthus.
En fråga om v-brev.
En fråga om för kort lunchtid för fsk-klass.
En fråga ang veg mat tas med till Stina i maten.
Skolavslutning 13 juni, exakt tid ej bestämt men det blir fm.

Vid protokollet
/Ethel Sigfridsson

