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1. Dagordning
Thordis berättade att hon gjort en sammanslagning av punkterna
som kommit in till henne från föräldrar/
föräldrarådsrepresentanter. De stora punkterna är; Lokaler och
Arbetsmiljö, Städning, Skolvalet och Likabehandlingsplanen.
2. Lokaler och arbetsmiljö
En grupp som utreder lokalfrågan på skolan där föräldraföreningen är representerade finns. Det går ut samma
information till personalen som till representanter för
föräldrarådet och föräldrarna.
Armada ska återkomma med offert för eventuell ombyggnation
och utbyggnad. Armada har ännu inte återkommit.
Det finns ett förslag på tillbyggnad och ombyggnad. Skolan ska
förbli två parallelligt. Det finns förslag på att bygga ut vissa
kapprum och större matsal. Målet är att det ska finnas klassrum
till alla, kapprum till alla och att fritids har egna lokaler.
Till denna tillbyggnad kommer också eventuella renoveringar.
Det går 54 elever i de två förskoleklasserna idag. Hur är
planeringen runt förskoleklassernas storlek till årskurs 1? Hur
ser det ut för årskurs 3 när man kommer till årskurs 4?
Planeringen hur allt kommer att se ut runt förskoleklassen beror
lite på lärare/personal runt klasserna. Skolan arbetar för att lösa
samtliga frågeställningar på bästa sätt.

Idrottssalens omklädningsrum. Skolan undersöker möjligheten
att låsa dörrarna och att eleverna kan gå in genom dörren mitt
emot idrottssalen. Ut går att gå genom omklädningsrummens
dörrar. Säkerhet står i centrum.
Problem med att elever inte vill duscha efter idrotten på grund av
”hårda ord” i omklädningsrummet. Vi jobbar med
förhållningssätt, se punkt 5.
Duschdraperi/duschskärm är ett önskemål. Föräldrarådet vill att
vi ställer krav på Armada att detta genomförs.
Det finns inga datum för när ombyggnation och tillbyggnation ska
tas och när det ska var igång. Det borde finnas tempo i besluten.
En fråga kom upp om lokalerna används optimalt?
Det bör finnas restriktioner för hur många toaletter, hur många
handfat, hur många kvadratmeter varje elev bör ha. Med dagens
elevantal har varje elev ca sju kvadratmeter. Målet med
ombyggnationen är att varje elev ska få nio kvadratmeter.
Frågan vad vi ska göra tillsvidare bör passa ihop med åt vilket
håll ombyggnation och renovering är tänkt att ta.
Armada är ett kommunstyrt bolag, som får sina uppdrag av
kommunstyrelsen. Skolan har det invändiga ansvaret för skolans
interiör. Representanter för föräldrarådet tror på de kreativa
lösningarna, istället för att vänta på beslut högre upp.
Vilka pengar finns för inre underhåll? Föräldraföreningen är
beredd att skjuta till pengar.
Fotbollsplanen på baksidan av skolan ligger på Vägföreningens
mark så skolan kan inte göra så mycket åt den.
Kommunen har lanserat en app., där man kan felanmäla till
kommunen. Det vore toppen om så många föräldrar som möjligt
felanmäler där så att det händer något.
Krav ställs på att kommunen måste börja leverera om de vill ha
kvar sina skolbarn i kommunen. Det rimmar lite illa när
kommunen går ut med att man vill vara bästa skolkommun och

samtidigt inte tar sitt ansvar för elevernas arbetsmiljö. Vi behöver
alla ta ett gemensamt ansvar.
3. Städning
Städningen i idrottshall och omklädningsrummen är inte så bra.
Tisdagen den 24 november kommer personal från skolan att
träffa städbolaget för att diskutera städningen. Idag finns det en
hel del att diskutera runt den.
Fredrik Stenberg ringer till kommunen för att höra var man som
förälder ska vända sig om man tycker att städningen i idrottshall
och omklädningsrum är undermålig. Det handlar om barnens
arbetsmiljö.
Frekvensen på städningen har inte ökat efter antalet elever. Det
måste finnas hygienkrav. Det måste också finnas
säkerhetsrutiner runt hur lokalvårdarna städar. Upphandlingen
av städningen görs av kommunen.
Belysningen på skolgården har varit obefintlig. Nu är flera lampor
bytta så nu finns det lyse.
4. Skolval 2016
Skolvalet till kommunala skolor är i februari. Friskolorna har
skolval nu i november. Vissa friskolor har också skolval i januari.
I Österskärsskolan är det skolvalet till förskoleklass som berörs.
Friskolorna i Täby och Österåker har planer på att från hösten
2016 endast ha intag från årskurs 7, istället för som idag från
årskurs 6.
Elevantalet kommer att öka i takt med hur mycket kommunen
bygger. Även om rektor säger att skolan inte kan ta emot fler
elever, så kommer kommunen att fördela elever efter antal skolor.
Alla elever måste få en skolplats. Thordis tar till sig frågan och
kommer att försöka ta reda på hur man har tänkt i kommunen
när det gäller lokaler och miljön för eleverna nu när antalet elever
hela tiden ökar. Skolan vill behålla sina sexor, men det finns
ingen tydlig plan hur allt ska lösas runt lokaler och arbetsmiljö.

Syskonförtur finns inte i kommunens skolor.
Kommunen har tagit beslut i Österskärsskolan att det ska vara
två parallelliga klasser från förskoleklass upp till årskurs 6.
5. Likabehandlingsplanen
Frågan hur skolans antimobbningsarbete ser ut kom upp. Det
framgår i skolans Likabehandlingsplan.
Önskemål på konkreta förebyggande åtgärder. Rastvärdar finns
och ska täcka skolgårdens områden. Rastaktiviteter är planerade
förutom ”rastdiskot” på fredagar. I omklädningsrummen ska det
finnas vuxna närvarande, i alla fall när det gäller de mindre
barnen. När det gäller kränkningar på Internet, kommer skolan
ha en utbildning för personalen och eleverna. Önskemål är även
att föräldrar ska få en utbildning i detta. Det gäller att vi arbetar
tillsammans, då mycket på sociala media sker på fritiden. Det är
både föräldrars och skolans ansvar att alla elever mår bra och
har en trygg arbetsmiljö. Det är bra att föräldrarna tar ett större
ansvar.
På skolverkets hemsida finns två bilder på tips på hur man kan
prata med sina barn när det gäller Internet mobbning.
Kommentarer på Likabehandlingsplanen bör komma skolan
tillhanda senast den 8 december.
Vid noteringarna
Carola Löwenhielm
(Mentor årskurs 6)

