Anteckningar Föräldraråd 180213, Åkerstorpsskolan
Närvarande: FA – Frida Lindberg, FB – Ingela Eriksson, 1a – Jennifer Trotzig, 1b – Emmi Nordenstam och
Malin Jansson, 2a – Helena Trotzig och Edit Löfman, 2b – Carolina Ekman, 3a – Liv Nielsen, 3b – Carina
Martin och Karin Jonsberg
Samtliga klasser och årskurser representerade!

Vid tidpunkten för mötet hade en omröstning påbörjats om vad vår matsal ska heta. Varje klass hade inkommit
med ett bidrag.
8 bidrag skulle sedan bli 4 för att sedan bli 2 finalbidrag och därefter en vinnare.
Vinnaren röstades fram i vecka 10 på elevrådet.
Det vinnande bidraget blev ”Restaurang Mums mums”. Bidraget vann med 137 röster mot 59 röster på
”Gurkan”. Invigning kommer ske torsdag 29 mars på skärtorsdagen.
Här är de olika bidragen!
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”Restaurang Mums mums”
”Sockertoppen”
”Jennys och Hasses restaurang”
”Gurkan”
”Restaurang Barnmenyn”
”Guldmackan”
”Stora torsken”
”Mathuset”

Trygghetsplanen
Vi såg över och diskuterade innehållet i skolan Trygghetsplan. Det tog nästan hela mötet med bra diskussioner
och input.
På elevrådet 9/3 diskuterades innehållet vidare. När planen är klar läggs den ut på hemsidan.
Punkter som representanterna hade med sig till mötet.
• parkering vid hämtning och lämning (1b)
Vi uppmuntrar till att gå eller cykla till och från skolan. Parkera gärna bilen borta vid ICA.
Parkeringen bakom matsalen är till för personalen. Finns det lediga platser där vid hämtning så går
det bra att nyttja de platserna.
• Tid för duschning efter gymnastiken (1b)
Före och efter vara lektionspass i idrott ligger rast eller lunchrast. Det finns tid för eleverna att duscha
efter idrotten.
• Öppnings- och stängningsfritids vid matsalen (3b)
Detta är en ny rutin och nya rutiner behöver tid att sättas. Vi ser kontinuerligt i fritidsgruppen över
mottagande, överlämning, lokaler och material så det ska bli så bra som möjligt för våra elever.
• Fler förslag på fräschare toaletter (2b)
Frågan kommer att tas vidare till elevrådet (också utifrån den diskussion och genomgång vi hade av
toaletterna på föregående föräldraråd). Armada – fastighetsägaren – kommer under 2018 prioritera
skolornas toaletter
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Hur går det med klassföräldrar och hur funkar det (2b)
Fortfarande har ej alla klasser klassföräldrar, tyvärr. Ett föräldraengagemang som tillsammans med
barnen ordnar aktiviteter utanför skoltid ökar trivseln och tryggheten i klassen vilket underlättar i
skolarbetet.
Vi har i föräldrarådet en vilja att göra en förslagslista på aktiviteter som man kan göra med klassen. För
att underlätta klassföräldra-skapet
Arbete i halvklass (2b)
I årskurs 2 har vi mer strukturerat utökat antalet halvklasser och ser en positiv utveckling i elevgruppen
av detta.
Skolgården, investering, klättervägg? (2b)
Skolan ser över investeringar vad gäller skolmiljön. Klättervägg är ett av flera önskemål. Skolan har en
arbetsgrupp som jobbar med frågan. Vi fick också tips att söka bidrag från Boverket.
Tvål på toaletterna i idrottshallen (2b)
De gånger det saknas tvål på toaletterna i idrottshallen felanmäler idrottsläraren detta.
Maten (2b)
Varje dag finns alltid två rätter att välja mellan, varav en är vegetarisk. Kom gärna som förälder och ät
med oss i matsalen.
Önskemål om fler utflykter (2b)
Det tar vi till oss. Rektor uppmuntrar aktiviteter kopplade till läroplanen och undervisningen utanför
skolans område.
Önskemål om nya ritblock (2b)
införskaffat.

Att diskutera vidare på nästkommande möten;
• förslag att göra en lista på klassaktiviteter som föräldrarådsrepresentanterna kan ha nytta av i sitt
”uppdrag”
• Traditioner

Nästa möte är Tisdag 17 april klockan 18.15-19.45.
Tack för ett bra och givande möte!
Jenny Nyrén
rektor

