Föräldraråd Åkerstorpsskolan 190924
Närvarande
Fa; Karin Lindström, Jessica Karlsson
Fb; Carina Martin
1a; Mia Busk
1b; Anneli Tidell, Therese Björkstrander
2a; Frida Lindberg
2b; Ingela Eriksson
3a; Malin Widner
3b; Emmi Nordenstam
rektor Jenny Nyrén

Vi tog alla del av ”Föräldrarådsdeklarationen” och pratade lite kring denna.
Föräldrarådsdeklarationen finns att ta del av på skolans hemsida och beskriver
hur vi vill arbeta tillsammans i föräldrarådet och vad vårt fokus är.
Representanterna använder sig av Dexter då mail behöver skickas ut till de
övriga vårdnadshavarna. Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina
kontaktuppgifter i Dexter.
Det är OK från representanterna att deras respektive mailadresser läggs ut på
hemsidan vid årskursens blogg.

Föräldrakväll 3 oktober
Trygg i Österåker kommer ut till skolan igen som en uppföljning från vårens
temakväll kring trygghet. Denna gång med temat ”Risk- och skyddsfaktorer”.
Rektor lägger ut info om detta på skolans blogg.
Vi pratade om miljön på skolan och utanför skolan. Representanterna undrade
vilka vi kan trycka på för att förbättra ute och innemiljön. Det är Armada som är
fastighetsägare och Svefab som är fastighetsskötare. Green sköter utemiljön och
Sport och fritid har idrottshallen med omklädningsrum.

Med målen i sikte(MMiS)
Varje termin genomförs enkäten ”med målen i sikte” med våra elever. Enkäten
genomförs på alla skolor i kommunen, både kommunala och fristående. Enkäten
distribueras via Skolförvaltningen.
Enkäten har 16 frågor inom området trygghet, delaktighet och undervisning. På
Åkerstorpsskolan genomförs enkäten en och en med eleverna. Det är
trygghetsteamet tillsammans med rektor som genomför enkäten med eleverna.
Under kvällen tog föräldrarådrepresentanterna del av det totala resultatet av
vårens enkät för F-3. Vi lyfte fram styrkor och utvecklingsområden och följande
tankar/funderingar lyftes:


Resultatet är positivt överlag









Arbeta utan att bli störd på lektionen – hur är lokalerna, gruppindelningar,
hur tar vi med eleverna i frågan i att skapa arbetsro. Vad är det som stör?
Hur kan vi arbeta för att det ska bli bättre. Med vad/hur kan föräldrarna
stötta hemifrån? Önskvärt med riktad feedback och en liten stund med
bara läraren vid utvecklingssamtalet. Tydliggöra syftet med elevledda
samtal
Känna sig trygg på skolan – vi fortsätter arbeta med trygghetsvandring
och hur vi beter oss mot varandra. Hur hälsar vi på varandra vi föräldrar
när vi möts på skolgården och hur pratar vi med varandra(vi ska vara
föredömen) och hur pratar vi hemma om varandra. Fadderaktiviteter
önskas/efterfrågas
Diskussion kring svordomar och hur vi pratar med varandra. Att reagera
och agera när någon svär. Även kommentarer kring utseende, hur och vad
säger vi till varandra? Viktigt att vi pratar om att alla är olika och ser olika
ut. Att även hemma prata om detta, men att också kunna släppa saker
istället för att lägga på mer bränsle i vissa händelser.
Representanterna önskar ta del av lärarnas/fritids analys av MMiS och
arbetet framöver.

Övrigt;
Positivt med så många vuxna ute vid lämning och hämtning!
Ekonomi och resurser. I våras informerade rektor om läget, intäkter och utgifter.
Våra intäkter är elevpengen och eventuellt vissa statsbidrag såsom
fritidshemssatsningen och lågstadiesatsningen. Antalet elever vid höststart var
189. Vi har tre färre personer(ca 2,5 tjänster) som arbetar på skolan i dagsläget
jmf lå 18/19 då vi hade 207 elever.
Att utse klassförälder har visat sig inte vara så lätt i alla klasser. Vi pratade om
tillvägagångssätt för att utse klassförälder.
Önskemål om föräldramöten oftare och gärna i respektive klass.

Nästa möte är tisdag 26 november kl.18.15-19.45
Då kommer vi titta på Trygghetsplanen bland annat.

Tack för ett bra möte!
//Jenny Nyrén, rektor

