Föräldraråd 170316
Minnesanteckningar
Närvarande: Kenneth Johansson, Karin Jonsberg, Anne-Li Hillbert, Andrea Freiler, Emmie
Nordenstam, Emma Hammenstig & Marie Engström
Kenneth Johansson informerade angående Samverkansgruppen för skolor i Österåkers Kommun. Det
kommer att vara ett förmöte den 27/3-17 klockan 18.00. Vid Samverkansgruppens möten tas till
exempel trafiksituationerna kring skolorna, skolmat, idrottshallar mm upp. Representanter från
skolorna behövs, och då i första hand föräldrarådsrepresentanter. Dessa möten är en form av
samverkan med tjänstemän och politiker i kommunen.
Emma Hammenstig som blir tillförordnad rektor under perioden 1/4-30/6 på Åkerstorpsskolan
presenterade sig och berättade lite kort om sig själv. Emma kommer närmast från Rydboskolan där
hon arbetat i 10 år.
Marie Engström arbetar sin sista dag den 31/3 på Åkerstorpsskolan. Rekrytering för att tillsätta ny
rektor pågår. Marie Engström börjar som rektor på Sjökarbyskolan den 1/4.
Åkerstorpsskolan har ny idrottslärare sedan i måndags. Hon heter Sofia Helgesson och kommer
närmast från Norrtälje kommun. Sofia kommer och presenterar sig vid nästa föräldraråd den 23/5.
År 3 är nu i full gång med de nationella proven i svenska och matematik. När proven är färdigskrivna
och rättade så bjuds föräldrarna i år 3 in för att se resultaten på proven. Öppet hus för nationella
prov blir i år den 23/5.
Det är fortfarande så att många (ca 40%) av de barn som är anmälda till att vara på fritids under
loven inte dyker upp. Detta medför onödiga kostnader för mat samt att all personal som vill ha ledigt
inte kan få det.
Frågan kring hemmasittare i kommunen lyftes. Emma Hammenstig berättade kort om hur de jobbar
kring dessa barn på Rydboskolan.
Nina Berg, fritidspedagog, börjar på Åkerstorpsskolan 18/4. Kristine Persson fsk-lärare/lärare börjar
den 24/4. Nyrekrytering sker då Jon Jonsson slutat och Hanna Stråhle ska vara föräldraledig.
Diskussion kring situationen att det är ont om skolplatser i kommunen. Helleborus och Engelska
skolan är på väg att etablera sig i Österåkers Kommun.
Karin Jonsberg tog upp att man kan söka pengar pengar från Boverket för att rusta upp skolgården
och göra en skolgårdssatsning. Karin är intresserad av att vara sammankallande för en utegrupp på
Åkerstorp.
Frågor angående höstens tjänstefördelning dök upp. Emma Hammenstig återkommer till den frågan
vid nästa föräldraråd den 23/5.
Önskemål från föräldrarådet om påminnelse från skolan när det är dags för föräldraråd.
Marie Engström tackar för ett gott samarbete under sina fyra år på Åkerstorpsskolan J

