Föräldraråd 2019-01-15, Åkerstorpsskolan
Närvarande:
Fa; Caroline Pettersson
Fb; Anneli Tidell
1a; Frida Lindberg
1b; Ingela Eriksson
3a; Jenny Hammenstig
3b; Carolina Ekman
3b; Anna Averud
rektor Jenny Nyrén



Vi inledde mötet med diskussion kring händelsen 14/1.
Det fanns en del frågor och funderingar som vi pratade och resonerade kring.
Skolan agerade och hanterade händelsen på ett snabbt och bra sätt och
polisen var snabbt på plats. Det finns ingen hotbild mot skolan.
Under dagar då skolans verksamhet är igång har obehöriga ej tillträde till
skolans område. Det här har aktualiserats och aktualiseras igen i
personalgruppen. Vi har en bra bemanning av vuxna ute på raster och
personalen är noga med att cirkulera runt skolgården.
Okända personer/ej behöriga personer ombeds lämna skolområdet.
Vad gäller övrigas tillträde till isen under vintern på fritidstid? Rektor
undersöker frågan i syfte att förtydliga.
Vi kan tydliggöra skolans policy kring obehörigas tillträde.
Prata med våra elever/barn - att lämna och meddela en vuxen när något
otäckt händer är jätteviktigt!
Vikten av att poängtera att bära kniv är olagligt.
Skapa rutin för besöksbricka. Noggrannhet från personalens sida att bära
namnbricka inomhus och att bära gula västar då man är utomhus.

Alla frågor och funderingar, förslag/tankar kring trygghet
och säkerhet har föräldrarna möjlighet att lyfta under
Tema-kvällen tisdag 22/1.
Inbjudan till Tema-kvällen går ut till vårdnadshavarna via mentorerna senast onsdag
16/1.
Även föräldrarådsrepresentanterna kommer att skicka ut inbjudan till sina respektive
föräldrar.

Jullovet – och andra ledigheter
Skolan upplever under ledigheter och nu senast under jullovet att vi planerar för
bemanning och lunch/mellis till anmälda barn för omsorg som sedan inte kommer.
Det är viktigt att kontakta fritids vid frånvaro.
Hur kan vi säkerställa vår bemanning utifrån antalet anmälda barn?
Göra ett säkerställande utskick till de anmälda en vecka innan? I det mailet berätta
och förtydliga att man anmält behov av omsorg och vilka som kommer att arbeta.
Ett bra sätt att synliggöra för vårdnadshavarna vad man har anmält.
Har vi oreda i kommunikationsvägarna? Dexter- Google formulären etc. Vi pratade
lite kring det.

Klädbytardag
Lördag 16 februari 10-12, ute vid rinken.
Inlämning fredag 15 februari på eftermiddagen
Föräldrarna i föräldrarådet ansvarar. Samordnare Treornas
föräldrarådsrepresentanter.
Andra aktiviteter under förmiddagen? – skridskodisko? fikaförsäljning?,
korvförsäljning?
Carolina Ekman håller i trådarna. Inbjudan kommer.
Det här ett supertrevligt initiativ från föräldrarådet i att stärka och arbeta för
VI-känsla och gemenskap på skolan samt arbeta för bättre miljö/klimat med
hjälp av återvinning.
Frågor till föräldrarådsrepresentanterna
En del av de frågor som inkommer till representanterna upplever vi först behöver gå
via mentor. Har du frågor och funderingar så vänd dig i första hand till mentor eller
fritidspersonalen. Därefter går det bra att vända sig till rektor eller vidare till
föräldrarådet.

Tack för ett bra möte och bra diskussioner!
Nytt datum för nästa föräldraråd är preliminärt satt till tisdag 2/4 -19.
Anteckningarna distribuerar representanterna ut till sin respektive föräldragrupp.
Anteckningarna läggs även ut på skolans hemsida.

//Jenny Nyrén, rektor Åkerstorpsskolan

