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Bergsättraskolan
Läsåret 2018-2019

Protokoll Skolrådet
2019-01-24 kl. 7.30
Inbjudna.
För 1A Pia Lindqvist, Alva, 1B Madeleine Karlström, Linnea, 2A Anette Forsman, Rasmus,
2B Lottie Skarstedt, Iris, 3A, Linnea Froby Thorsell, Axel, Ylvs Pettersson Viggem B, Josef
Yasi, Viggen A
Sara Schildt, rektor

Ärende

Kommentar/Diskussion

Beslut

1

Föregående
protokoll

OBS! lägg ut skolrådsrepresentanternas namn och mail i
klassbloggen. Nästa möte 7/3 2019.
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Aktuellt

Organisation budget
Bergsättraskolan hade ett stort underskott 2018. Skolan
har en stram budget 2019 och behöver spara pengar.
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Besök i skolan

Bergsättraskolan tar inte emot besök i skolan. Elever blir
störda när det kommer in nya människor i grupperna. Om
det inte finns särskilda skäl och skolan bjuder in.
Vi har aktiviteter i skolan när vi bjuder in föräldrar.
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Information i skolan Vi har fått förfrågningar om vi kan sammanställa
mejllistor till föräldrar. Det varken kan vi eller har vi
möjlighet till.
Det finns listor uppsatta i skolan, där kan man som
förälder skriva upp sin mejladress.
I Dexter finns mejladresserna, man måste logga in med
PC för att se dem.
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Kommande
aktiviteter

Traditioner och avslutningar.
Bergsättradagen 7/5
Vernissage 23/5
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Skolinspektionens
skolenkät

Information om enkäten samt kod för inloggning
kommer ut via mejl från mentorerna till föräldrarna.
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Ledigheter

Planering av verksamheten under loven
Verksamheten planeras utifrån hur många barn som är på
fritids. Vänligen informera så snart ni vet om ert barn
kommer vara hemma istället för på fritids (under loven).
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Övriga frågor

Förfrågan om disco den 14/2 från föräldrar i år 3.
Rektor återkommer om det.
Fotbollsmålet behöver nytt nät.
Rektor undersöker kostnad och återkommer.
Fråga om möjlighet att lägga konstgräs på
fotbollsplanen. Rektor har undersökt och det finns inte
medel till det under 2019.
Toaletterna hålls inte fräscha under hela skoldagen.
Vi behöver hitta rutiner och prata med barnen att göra
rent efter sig.
Hantering av sjukdomar och karenstid innan man
kan gå tillbaka till skolan.
Föräldrarna önskar information om policys för magsjuka
och feber till samtliga föräldrar.
När det går ex löss eller mask så sätts info upp i
kapprummen. Hur når vi de föräldrar där barnen går hem
själva. Kan informationen skickas hem via mejl? Rektor
pratar med mentorerna.
Önskemål om nya bänkar i klassrummen. Tyvärr
finns inte medel att göra nya inköp under 2019.
Omklädningsrummen på Tråsättraskolan.
Jättesmutsiga och slitna.
Sport och fritid ansvarar för städningen. Återkommande
problem då hallen nyttjas av många.
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