Protokoll Föräldrarådsmöte 161025
Närvarande: Maria Leijonhufvud & Lotta Skarelius FA, Fredrik Darus & Anders Westgård 1A,
Martin Carlsson 2A, Pernilla Crona & Malin Törnberg 2B, Åsa Eklöv & Maria Leijonhufvud 3A,
Veronica Eklund 4A & 4C, Daniel Reiro 5A, Victoria Rautila 5B
Thordis Sjöstrand & Ewa Bohlin
Protokollförare: Martin Carlsson
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Utbyggnad av skolan
Ombyggnationen utgår ifrån att skolan är tvåparallellig, dvs har två klasser i varje årskurs.
Det blir tillbyggda kapprum till klassrummen i flyglarna.
Ny matsalsbyggnad med tillagningskök är planerad på nedre skolgården mot Tunavägen. Den ska
sitta ihop med huvudbyggnaden via en huvudentré som planeras vid de klassrum där 2C och 3B
idag är.
Nuvarande matsal blir hemvist (fritidslokal).
Förskoleklasser är kvar på ”Kvarnberget”.
De två barackerna på nedre skolgården tas bort.
Landskapsarkitekt är anlitad för att planera funktionsindelning av skolgården.
Mer information kommer att delges ifrån Thordis Sjöstrand.

2. Likabehandlingsplanen
• Den är under bearbetning och kommer att skickas ut så fort den är helt färdigställd.
3. Vissa barn känner otrygghet vid nedre delen av skolgården
• Förstärkning av personal kommer att ske, det förkommer dialoger både internt och mellan berörda
parter.
• Det kommer att avsättas tid för uppföljning.
• Språkbruket på skolan är viktigt och kommer att diskuteras mer vid nästa möte.
4.
•
•
•

Kommunikation, överföring av information till föräldrar
Bättre start avseende information för första års elever önskades.
Prenumerationen fungerar inte riktigt till 100 %.
En allmän översyn bör göras på det olika kommunikationsvägarna som finns idag.

5.
•
•
•
•

Österkärsskolans föräldraförening
Reflexdagar startar 10 november. Utskick kommer inom kort.
Vid spolning av isbanan behövs belysning kvällstid.
Bidrag för Österskärskolans Föräldraförening mottages tacksamt.
För mer information vänligen läs den bifogade filen.

6. Säkerhet kring lämning samt hämtning av barn på skolan
• Det finns en oro kring att något barn kan komma till skada.
• Det gäller för samtliga föräldrar att respektera de regler som gäller och vara extra försiktiga.
7. Kränkningar på nätet, information ifrån Ewa Bohlin, specialpedagog på Pedagogcentrum
• Viktig information till samtliga föräldrar hur man hanterar barnens närvaro på nätet på ett bra sätt,
se bifogat material.
• Rekommenderad åldersgräns är 13 år för samtliga appar som finns med i det bifogade materialet.

