Föräldraråd
Lillboskolan

20141007

Närvarande:
År 1

Camilla, Kicki Larsson

År2

Marina

År3

Birgitta, Christer

År 4

Björn, Wenche, Helen, Tina

År5

Agneta, Marie, Tonje

År6

Chricke

Fsk kl.

Jenny, Pernilla

*Vad vill ni med föräldrarådet?
Skola+ föräldrar tillsammans ska hjälpa Skolan. Påverka i klasserna och ge oss kunskap. Få info.
Fortsätta som nu att skolan fixar med mötesplats och datum samt Att både skola och föräldrar är
med.
*I år 1 är några rädda för de större. De stora säger mycket fula saker och då känner de mindre
otrygga. Det händer speciellt vid dungen och vissa vill inte gå på fritids. Då på grund av att äldre är
dumma mot mindre. Vuxna behöver ha bättre koll.
*Hur är det med vägen mellan Lillboskolan och slöjden? Troligen klart med kommunens finansiering
till att ordna ny cykelväg.
Till nästa års schemaläggning önskas det att slöjdschemat ska ligga på det sätt att det är skolan som
ansvarar för transport till och från slöjden.
*Det verkar vara tight med tid mellan idrott och lunch(åk5)
*Berit gjorde en genomgång av den kommande likabehandlingsplanen. I slutet av detta protokoll
finns en enklare variant med rubriker på förbyggande, främjande aktiviteter som planerats och
kartläggningsmetoder. Även informerades det om den elevstödsgrupp som ska startas på skolan, ett
sätt att få elever mer delaktig i vårt trygghetsarbete.
*Vi pratade om det hårda språk med många svordomar och att man kallar varandra fula saker. Detta
måste uppmärksammas i hemmen också. Vi behöver jobba på bred front. Det är mycket kränkande
ord som far genom luften och låter otrevligt. Klimatet påverkas negativt!
*På Lillboskolan har vi fadderverksamhet. Tänk om man kunde använda sig av detta upp på
högstadiet också?

*En maillista gick runt samlingen som skolan kan använda som kontakt med föräldrarådet.

Tack för denna gång!
Nästa föräldraråd blir den 19 november kl.18.00

Främjande åtgärder på skolan

•

SOLEN

•

INFORMATION OM FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

•

ELEVSTÖDSGRUPP

•

TRYGGHETSGRUPPEN- LEDARE AV ELEVSTÖDSGRUPPEN

•

RELATIONSBYGGE (VUXNA OCH ELEVER)

•

KLASSGENOMGÅNGAR MED ELEVHÄLSAN

•

FADDRAR

•

VÄRDEGRUNDSARBETE

Förebyggande åtgärder på skolan
•

Ordningsregler i skolan/klasser

•

Rastvakter

•

Information om olika diskrimingeringsgrunder med tillhörande arbete.

•

Information om hur vi arbetar vid kränkningar.

Kartläggningsmetoder
•

Trygghetsenkät

•

Elevsamtal

•

Klassamtal

•

Dokumentationer av händelser- vem, var, hur?

•

Undersökande verksamhet med elevstödsgruppen

•

Trygghetsvandring

