Föräldraråd den 21 februari 2017
Om och tillbyggnad.
Mötet startade med att Barbro och Jonas informerade om etapp ett i om och
tillbyggnaden. Barbro är samordnare för byggen i kommunen som utförs av Armada.
och Jonas är projektansvarig konsult från projektledarhuset.
Information om första fasen i bygget kommer till alla vårdnadshavare genom
mentorerna via mail i slutet av vecka åtta tillsammans med detta protokoll.
Information om bygget kommer sedan att ligga i en egen kolumn på
Österskärsskolans hemsida. Där kommer ni även hitta kontaktuppgifter till
byggansvariga.
Vi ägnade en god stund åt att fånga upp oro samt goda tankar om eventuella
lösningar kring det som kan bli risker och besvärligheter i första etappen av bygget
och då i synnerhet tankar kring lämningar, hämtningar samt parkering av bilar och
cyklar.
Hemsidan.
På hemsidan kan ni hitta protokoll från elevråd, föräldraråd, senaste nytt från
Thordis samt mycket mer. Det har inte fungerat att prenumerera på nyheter på
hemsidan men kommunikationsenheten har nu ordnat så det skall fungera.
Hädanefter kommer all information ligga på vår hemsida.
Isbanan.
Det finns funderingar kring varför vi inte har någon is. Vad vi förstår så har det inte
varit minusgrader tillräckligt många dagar för att det skall kunna frysa till en hållbar
is.
Skolmaten.
Stämmer det att elever inte kan äta sig mätta? En del barn upplever det. Svaret på det
är att det finns mat. Vi beställer lika många portioner mat som det är inskrivna elever
det vill säga utan att göra ett avdrag på ca 10 % för frånvarande elever. Det som
händer och som kanske ger känslan av att det inte finns mat är att ena alternativet av
de två rätter vi har att välja på har tagit slut. Vi blir serverade en fantastisk skolmat.
Två altenativ av varmrätt, härligt salladsbord, bröd och smör och ibland frukt.
Elevantal.
Hur många sexor kommer vi ha till hösten 2017? Vi räknar med en klass men med
säkerhet kan vi inte säga. Listor på hur många elever som kommit in i andra skolor
kommer oss till handa i slutet av juni och en del förändringar kan ske ända in i
augusti.
Frågor från föräldraföreningen till skolan.
Vad kan vi göra för skolan? Ett förslag till oss var att ordna en workshop för elever i
år 2-6 och föräldrar i ämnet nätmobbning. Det finns exempel från andra skolor där
det ordnats och upplevts väldigt positivt.
Ett annat förslag på aktivitet som föräldraföreningen skulle kunna ordna är säker
cykel och det känner vi från skolan vore toppen om ni organiserar upp.
Ledningsgruppen tackar för ett givande möte.

