Föräldraråd 19/4 -18
Närvarande: Ali Abdelnim, Gunnel Rotberger, Martina Widarsson, Charlotte Blom, Ingrid
Hansson, Malin Ekblom, Lisa Modéer Ottoson, Monica Kaltenbrunner Nykvist, Ronnie
Törnberg, Christin Jonsson, Hanna Rens-Rotberger, Therese S Törnberg, Carina Sommar.
Chris Sommar, Carina Karlström, Evy Modig från skolan.

Chris hälsade välkommen och informerade om den utredning som pågår på skolan. Föräldrar
önskar återkoppling om hur det fortsatt går.
Chris informerade att Roteberg söker en lärare 4-6 inför hösten och ett vikariat på
lågstadiesatsningen.
Evy berättade lite om fritids. Gått från 72 inskrivna barn till nu 58 på våren. Att vi är 3
ordinarie personal som arbetar, känns bra. Man har rätt att vara på fritids tills man är 12 år.
Chris och Carina informerade:
¤ Att förskoleklassen blir obligatorisk från och med hösten.
¤ Att det blir nytt från och med i höst att sexorna läser ett språk. Tyska, franska eller
spanska.
¤ Att det blir stadieindelade timplaner från och med i höst. Alla skolor ska bli mer lika.
¤ Någon klass har börjat med utvecklingssamtalen. Andra startar snart. Vi ger omdömen på
våren och att omdömes mallen är ny.
¤ Skolavslutningen är tisdag den 12 juni. Föräldrarådet föreslår att skolavslutningen förläggs
till eftermiddagen från kl. 15 istället för på förmiddagen.
¤ Vi kommer att ha skyddsrond nu på måndag. Åtgärda brister och se över skolan.
¤ Det kom upp att eleverna fortfarande tycker att toaletterna är äckliga. Toaletterna städas
varje dag. Viktigt att prata med eleverna om ”toa” vett och etikett både hemma och i skolan.
Övriga frågor:
Rastvakter? Finns 2- 3 st. ute nästan varje rast. Under utebandy perioden var 1 extra ute.
Rastvakterna har alltid gula västar på sig. Vi har perioder med rastlek som de större
planerar. Förälder tipsade på hr de gör på andra skolaor.
Vatten på skolgården kom också upp. Beror nog på vintern och att det borrades för ny värme
på skolgården i somras.
En fråga om skolbussarna kom i tid. Har varit bättre under en period men bussen är ofta sen
på morgonen. Att det kan vara variation på vart man får stiga av. Turen Åsen- Våsen att det
kanske går att ha varannan vecka åt vilket håll den börjar gå åt. Chris pratar med ansvariga
för bussarna på kommunen och återkopplar via veckobrev.
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