Föräldraråd den 27 september 2019

Närvaro: Maria Arnvaller, Eva Lenard, Christina Aspgren (1A + 5C), Björn Hägerman (5B),
Marie Louise Hägerman (5B), Johan Sköldekrans (6A), Per Fredander (6A), Bobo Håkansson
(4A), Maria Leijonhuvud (3A), Linnea Mellqvist (2A), Johanna Gasslander (3B), Erika Jonsson
(5C), Alexandra Callius (4B), Sven Alfredsson (6B), Sara Lidman (1B, 4B), Elin Skoglund (2A),
Pernilla Rylander (5A), Kristina Andersson (5A) och Johanna Holmberg (2B, 4A).

Maria och Eva önskar alla välkomna.






Vi samtalar kring förväntningar på föräldrarådsmötena. Exempel som nämns är: Ett
bra tillfälle för kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. Att få information
om hur skolan ser på läromedel så som böcker och digitala medel. Pedagogiska
satsningar. Om, hur eller när informationen kommer till de vårdnadshavare som har
barn i år 5 inför år 6. Ett bollplank för skolledningen.
Skolans ombyggnad och renovering är nu klar och det som återstår är skolgården. Vi
är tacksamma och glada för att skolgården blir upprustad med ny asfalt på övre och
nedre skolgården där vi kommer få hopphagar och kingrutor. En hinderbana byggs på
nedre skolgården i närheten av nya konstgräsplanen. Den kommer locka till
balansövningar, samarbetsövningar och fysisk aktivitet. Ett bollplank monteras upp.
Konstgräsplanen kommer i vinter om vädret tillåter spolas till en isbana. Intill
kommer det monteras bänkar där man kan sitta och knyta på sig skridskorna. Till
gräsplanen kommer det beställas två fotbollsmål. En bänk formad som en hästsko
med plats för en hel klass kommer monteras. Där kan man bland annat samla sin
klass inför lektion utomhus eller om man ska gå iväg på utflykt. Basketkorgar på båda
skolgårdarna skall återmonteras. Trappen som är i bortre hörnan av skolbyggnaden
kommer att ersättas av en ny.
Önskemål kom upp om nya cykelställ vid infart till skolgården från Stallstigen.
Ledningen tar frågan vidare.
Slinga och trafiken runt skolan har genom året varit ett bekymmer. Det har under
åren lyfts på bland annat föräldrarådsmöten med många goda förslag till förbättring.
Så även idag. Ett förslag på dagens möte är att prata med vägföreningen som genom
åren engagerat sig i frågan. En av föräldrarådsrepresentanterna tar kontakt med
vägföreningen. Det de skulle kunna vara behjälpliga med är att prata med de föräldrar
som stannar på vägkanten utanför grinden. Det är ett backkrön så en trafikfara
uppstår oavsett tid under skoldagen man ställer sig där. Ett annat hinder och fara är
när man parkerar på slingan för att gå och lämna eller hämta sitt barn. Vid dessa
situationer ska man använda parkeringen vid skolan eller annan närliggande plats.
Faran uppstår för att det blir rörigt när många ska lämna av och man ställer sig i
bredd bland barn som passerar förbi. Det optimala är när så många som möjligt tar
sig till skolan med cykel eller promenerar. I vissa klasser har man promenerande
skolbuss. Det vill säga föräldrar som promenerar med flera klasskamrater.
Ämneslärarsystem har införts fullt ut på mellanstadiet i höst. Det innebär att de
lärare som undervisar i årskursen fördelar ämnen mellan sig som exempelvis svenska









och So eller matematik och No och har undervisning i samtliga klasser i årskursen i
sina ämnen. På så sätt kan lärarna specialisera sig ännu mer i sina ämnen vilket leder
till högre kvalitet på undervisningen.
Ledighetsansökningar diskuterades och Maria säger att skolan är restriktiva med att
bevilja ledighet som exempelvis semesterresor under terminen då dessa kan ske på
loven i stället. Viktigt att hem och skola har en öppen kommunikation om familjen
ändå väljer att resa.
Information om egenvård för barn med exempelvis allergier kommer att läggas ut på
hemsidan. Det är vårdnadshavares ansvar att informera mentor och fritids om barnet
har allergier och att barnet även har med sig medicin med rätt styrka. Medicinen ska
bytas ut om den blir för gammal.
Fundering kring hur vi tänkte när vi gjorde fördelningen av klassrum. Det som alltid är
i fokus är eleverna. Att varje årskull får vara fysiskt nära varandra har många fördelar.
Detta bland annat för att underlätta samarbetet. Det gäller under hela skoldagen,
lektioner och fritidstidsverksamheten. Under fritidstid går eleverna mellan
avdelningarna utan att det är min eller din avdelning och det är en trygghet och ger
möjlighet till många vänner. En annan aspekt är att klasserna inte ska behöva byta
klassrum så ofta.
Skolan har en fritidsverksamhet som vi är stolta över. Många är utbildade
förskollärare, fritidspedagoger samt grundskollärare mot fritidshem. Vi har engagerad
personal som stannar länge och som bygger upp en utvecklande verksamhet.
Fritidshemmen i Österåkerskommun kommer närmsta tre åren ingå i ett
utvecklingsprojekt tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och Högskolan i
Gävle, FoU programmet Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag (FriPU). Det kommer
bli tillfällen framöver att berätta om det. På kommande föräldraråd kommer en eller
två av fritidshemmets utvecklingsledare. De kommer berätta om vad fritidshemmet
har för fokusområde utifrån läroplanen detta läsår.

Tack för ett trevligt möte / Eva och Maria.

Nästa möte är den 7 november 08.00 i Hemkunskapssalen. Välkomna!

