Anteckningar Föräldraråd 171121, Åkerstorpsskolan
Närvarande: FA – Frida Lindberg, FB – Ingela Eriksson, 1a - , 1b – Emmi Nordenstam, 2a – Helena Trotzig,
Edit Löfman, 2b – Carolina Ekman, 3a - , 3b – Carina Martin, Karin Jonsberg
representant för 1a och 3a saknades.

•

Övrig fråga – vi började med den.
Toaletterna. En förälder har kontaktat sin representant utifrån att sonen/dottern ej vill använda skolans
toaletter.
Vi tog under mötet en runda och kollade av samtliga toaletter i ”huvudbyggnaden”.
Efter detta resonerade vi kring vad vi mer kan göra.
- ha en toalettuppmärksammarvecka?
- involvera eleverna i att checka av hur det ser ut på toaletterna
- involvera eleverna i att göra skyltar i hur man ska bete sig på toaletten
- involvera eleverna i att märka upp för tvål och pappershanddukar
Vi beslutade att föräldrarådsrepresentanterna skulle gå ut med en apropå till sina respektive föräldrar.
Helena T tog på sig att skriva ihop ett utskick.

•

Klassföräldrar/klasskassa/klassträffar/klassresa, hur gör alla? Hur kan vi stötta varandra? Kan vi göra en
förslagslista på aktiviteter?
Resonemang kring frågan. Det ser olika ut hur man utser klassföräldrar i de olika klasserna. Vi kom ändå
fram till vikten av gemensamma aktiviteter i elevgruppen. Att föräldrarna lär känna varandra och att
barnen får en gemenskap underlättar skolans arbete.
Det behöver dock ligga på skolans/lärarens initiativ att klasslärare utses. Tips är att utgå från klasslistan
och låta alla få ta ansvar varsin termin.
Föräldrarådsrepresentanterna kan stötta upp i att skapa en lista med förslag på aktiviteter som man kan
göra med klassen utanför skoltid. Ansvariga föräldrar kan då utses utifrån aktiviteterna t.ex.

•

Traditioner – för att stärka den positiva gemenskapen på skolan.
Denna punkt hann vi inte med utan tar den på nästa möte.

•

Föräldrasamverkan i kommunen. Representanter från gruppen ”Samverkansgruppen för skolor i
Österåker” Kenneth Johansson kom och presenterade sig och gruppens arbete.
Önskemålet är att det ska finnas 2-3 representanter från varje skola i kommunen i gruppen.
Samverkansgruppen har möte med ordf. Skolnämnden, produktionschefen och skoldirektören ett par
tillfällen per år. Frågorna rör det kommunövergripande arbetet med skola och utbildning.
Intresserade är välkomna att kontakta Kenneth Johansson. Information lämnades ut.

Kallelse till vårterminens möte kommer efter nyår. Tid för mötet kommer vara 18.15-19.45.
Tack för ett bra och givande möte!
Vid pennan denna gång
Jenny Nyrén
rektor

