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Föräldraråd på Rotebergs skola
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Närvarande: Martina Widarsson, Hanna Rens Rotberger, Jon Nilsson, Maria Petersson, Anna-Karin
Johansson, Marlene Gunnarsson, Emma Schols, Emma Edeborg, Annika Bergens Lindqvist, Magnus
Haraldsson, Madeleine Blom, Cecilia Nilsson, Ingrid Hansson, Lars Forsblom.
Rektor: Chris Sommar
Lärare: Terese Larsson Blom åk.5, Sanna Hoof åk.2

Syftet med föräldrarådet är att ni föräldrar får mer insikt i verksamheten och att Chris har ett forum
där man kan nå ut till föräldrar i alla årskurser.
1. Uppföljning av frågor från tidigare föräldraråd
Rekryteringen har blivit lyckad, vi har anställt Sanna Hoof, leg. F-6 lärare till åk.2 ,Elin
Persson, leg. 1-3 lärare till åk.1 och Tove Höglund leg. 4-6 lärare till åk 4. Vi har ökat
bemanningen av fritidspersonalen och har i dagsläget 3,75 tjänster.
Önskan om att få veta mer var skolbussarna hämtar och önskan om att få byta tur fanns från
förra mötet. Chris har tagit upp dessa frågor men har inte kommit någon vart då kommunens
skolskjutssamordnare varit sjukskriven. Ärendet är fortfarande aktuellt och vi jobbar vidare
med detta önskemål. Turen ligger därför fortfarande kvar som den gjort innan men önskan
har lagts in.
2. Nuläget
Terese Larsson Blom har blivit klassansvarig i 5:an, Björn Forsman är sjukskriven till att börja
med tre veckor framåt. Då Björn kommer tillbaka kommer han att gå in som resurs i 5:an.
Två nya elever är på ingång, en nyanländ pojke till 1:an och en nyanländ pojke till 3:an.
Efter skolans skyddsrond har förändringar och förbättringar gjorts. Gruset på skolgården är
lagt. Nytt grupprum för musikskolan, nya gungor finns och ny klätterställning är på gång.
3. Årshjulet
Det finns återkommande aktiviteter året om på skolan och dessa har vi på ett dokument som
vi kallar för ”Årshjulet”. Eleverna vet när dessa aktiviteter sker och det skapar trygghet hos
dem. Där kan vi också se tydligt de olika ”testerna/kartläggningarna” som görs för att kunna
möta upp och stötta eleven där de är.
Nu på höstterminen kommer utvecklingssamtalen ligga i slutet av året. Alla gemensamma
möten och konferenser ställs då in så att alla lärare istället kan fokusera på
utvecklingssamtalen.
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4. Skolans kvalitetsarbete och resultat
Skolan har bra resultat. Vi har hittat bra vägar till anpassning och att kunna sätta in stöd
tidigt där det behövs. Vi tänker fortsätta att arbeta på detta vis då vi ser att det ger goda
resultat. Reflektering från högstadielärare är att Knåda/Rotebergs elever har god
ansvarskänsla och bra grundkunskaper.
5. Fritids/Förskoleklass
Nytt för verksamheten på fritids är att barnen under detta läsår kommer att få välja mer fritt.
De kan få välja ”kurser” där de får chansen att prova på olika saker som skapandet, frisbee
osv. Barnen sätter också sina bilder på en anslagstavla som visar vilka platser de befinner sig
vid under dagen och de flyttar sedan sin bild när de går. Detta har fallit väl ut och barnen som
själva fick rösta på detta arbetssätt verkar nöjda. I fritids mål finns också att kunna erbjuda
eleverna rekreation och vila. Man har månadskalas där man samlar ihop alla de som fyllt år
och firar dem tillsammans.
6. Information om skolans krisplan, akut- och krispärm
Det finns en krisplan och en krisgrupp på skolan. Krisgruppen består av: Chris Sommar, Gun
Abrahamsson, Carina ”Cia” Karlström och Carina Asp (skolsköterska)
7. Skolans Eu-projekt ”Water in crisis”.
Har några föräldrar hört barnen prata om projektet hemma? Ja, de har pratat om att det är
viktigt att spara på vatten, inte duscha för länge mm samt att det finns för mycket plast i
haven. Projektet fortsätter året ut på skolan och med olika uppgifter i klasserna.
8. Frågor och önskemål
Fråga om parkering, finns det någon tanke till att utöka parkeringen? Svårt att få parkering
och många parkerar nedanför bandyplan där marken tyvärr är sank. Finns det möjlighet att
stärka denna plats med eventuellt singel, grus? Frågan kommer att lyftas och undersökas,
vilka möjligheter som finns.
På bussturerna har framkommit att det delas ut tabletter (troligtvis tuggummi) längst bak i
bussen och man säger att det är knark. Hemma har man märkt att det frågas om att få ta
med sig tuggummi. Det är väldigt stökigt och bråkigt längst bak i bussen. Stökigt på bussarna
oftast på hemresan. Lösning…? Eventuellt bestämda platser? Busschauffören borde kunna
stanna bussen då detta händer. Jätteviktigt att vi kan ha en öppen dialog med våra
barn/elever kring detta så vi kan hjälpas åt och se till att bussturerna blir lugna och trevliga.
Information om skolans kvalitetsarbete, veckobrev osv finns på kommunens och skolans
hemsida. Veckobreven är verkligen uppskattade!
Vid protokollet: Sanna Hoof

