Föräldraråd den 25 september 2018.
Thordis önskar alla välkomna och informerar om att skolan styrs av lagar och en läroplan och det
gör även fritidshemsverksamheten. Vi startar med frågor från föräldrar.











Varför finns inte bullfesten kvar på uppropet? Med tanke på skolans ledord där hälsa är
ett av dessa så kände skolan att vi ville byta ut bullar mot någonting annat. Det blev en
dag full av gemenskap. Aktiviteter och lunch ute. Lunchen bestod av korvgrillning, dryck
och grönsaker. Ett nästa mål skulle kunna vara att få ett samarbete med er föräldrar så
som det var vid bullfesten.
Skolgården är väldigt tråkig kommer någonting göras? När sektion tre som startar nu
vecka 45 och beräknas vara klar till påsken 2019 kommer skolgården ställas ordning. Hur
den kommer utformas får vi återkomma till när vi vet.
Gör skolan någonting för att få eleverna att stanna hela mellanstadiet ut?
Vårdnadshavarna känner att det är viktigt för dem och för deras barn att känna sig trygga
med att skolan bland annat ser till att det finns möjlighet att välja ett språk. Även att vara
trygg med att de kommer få en skolplats till högstadiet. Vårdnadshavare efterfrågar
information.
Spel på nätet, hur hanterar skolan att elever spelar krigsspel? Fritidshemmet pratar om
och jobbar med hur men beter sig på nätet. Där erbjuds även spel men anpassade efter
ålder och pedagogiskt försvarbara.
Duschar som inte är trevliga, vad gör skolan åt det? Skolan kan inte göra någonting då
lokalen ligger under fritidsförvaltningen.
Slingan fungerar inte. Kan skola och föräldrar hjälpas åt för att situationen skall bli bättre?
Skolan kan komma med förslag på parkeringar som ligger i närheten. Förslag på att
föräldrar under ett par veckor turas om och står på slingan för att informera om hur
slingan bör användas. En av föräldrarna på mötet kommer upprätta den listan.
Ann-Marie berättar om hur skolans bibliotek fungerar. Nu under byggtiden gäller det att
använda fantasin för att kunna upprätthålla ett bibliotek.
Ann-Marie berättade även om vad elevrådet jobbar med nu och framöver. Bland annat
kommer de diskutera vår likabehandlingsplan.
Sista punkten på detta föräldraråd är hur fritidshemmet arbetar med läroplanen. Nina är
en av de som sitter i fritidshemmets utvecklingsgrupp och hon berättar hur
fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete och planering ser ut.

Tack för ett trevligt möte.

