Anteckningar Föräldraråd 180417, Åkerstorpsskolan
Vi inledde mötet med kort info kring matsalen och invigningen av Restaurang Mums
Mums. Jenny berättade också om vad elevrådet arbetar med och att vi nu ser över
skolgården samt eventuella otrygga ställen på skolan i samband med
trygghetsvandringen. Områden vi kommer att jobba vidare med tillsammans med
eleverna är omklädningsrummen, toaletterna, skolgården och hallarna. Det handlar
om att se över tekniska åtgärder men också prata om och jobba med hur vi beter oss
på de här ställena. Detta ingår i vårt trygghetsarbete från nu och under nästa läsår.
Flera representanter på föräldrarådet ville ”plussa” skolmåltidspersonalen. Barnen
kommer hem och berättar om Jenny och Hasse i positiva ordalag vilket är jättekul!


KLASSFÖRÄLDRAR OCH KLASSAKTIVITETER
Vi pratade om vikten av klassföräldrar och att barnen får träffas utanför
skoltid och göra gemensamma trevliga/roliga aktiviteter. Detta bygger
trivsel och gemenskap och bra relationer som möjliggör ett ännu bättre
klassrumsklimat och trygghet i gruppen under skol- och fritidstid.
Vi pratade ihop oss om ett dokument ”Vad innebär det att vara
klassförälder?”. Jenny kommer att skriva ihop det här dokumentet och
tillsammans med dokumentet kommer det att gå ut en lista med förslag på
klassaktiviteter som man kan göra utanför skoltid.
Innehållet i dokumentet och förslagen på aktiviteter kommer från
föräldrarådsrepresentanterna.
Dokumentet kommer presenteras på höstens föräldramöte och förslagen på
aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och tas upp på föräldramöte.



TRADITIONER
Vi pratade kring de traditioner som finns/funnits på skolan och hur vi
tänker kring dem. Ska vi ändra på något? Ta bort något? Lägga till något?
Frågan kommer att fortsätta diskuteras även nästa år.
Det som framkom under kvällen var önskemål om information kring Lucia
framöver.
Det har hittills varit årskurs 3 som hållt i Lucia. Det är inget obligatorium
att vara med i luciatåget. Kanske skolkörens uppgift? Om vi någon gång
kommer ha en sådan.
Föräldrarepresentanterna lyfte önskemål om att få se luciatåget.
Hur vi tänker kring Lucia kommer vi ta på höstens föräldramöte.
Traditionerna möjliggör att föräldrarna får vara med på nåt sätt.
Vi pratade om en eventuell Julmarknad där eleverna får sälja
alster/produkter som gjorts i skolan ex. ljus. Anordna någon form av
vernissage, mingel och då visa upp vad vi gör i skolan. Ta mer hjälp av
föräldrarna i traditionerna.



INFORMATION OM FÖRÄLDRARÅDET PÅ HEMSIDAN
Det kommer att stå mer information om föräldrarådet på vår hemsida än vad
det gör idag.
Under läsårets första möte pratade vi i föräldrarådet om förväntningar och
uppdraget samt upplägget på våra möten. Detta kommer Jenny att skriva
ihop och lägga ut på hemsidan.

Stort tack för ett bra samarbete med givande och trevliga träffar i föräldrarådet!
Tillsammans kan allt bara bli bättre.
Tack för det här läsårets arbete!
//Jenny Nyrén, rektor

