Föräldraråd 2018-11-27, Åkerstorpsskolan
Närvarande:
Fa; Caroline Pettersson
1a; Frida Lindberg
1b; Ingela Eriksson
3a; Jenny Hammenstig
3b; Carolina Ekman
3b; Anna Averud
rektor Jenny Nyrén

Vi började med att ta del av anteckningarna från senaste
elevrådet(19/11) och de punkter som är aktuella för eleverna.


Omklädningsrummen i idrottshallen behöver få ett lyft. Det saknas
ljuddämpning, vi önskar duschväggar för att få kunna duscha mer ”privat”,
temperaturen på vattnet i duscharna behöver bli mer stabilt.
Idrottshallen tillhör inte skolan utan det är Sport och fritid som ansvarar för
byggnaden. Skolan kommer att meddela önskemål om renoveringsbehov



Skolgården
Vi pratade om det som vi lyckats få till som nytt på skolgården vilket upplevs
som positivt. Representanterna efterfrågade en skolgårdsupprustning överlag.
Flera andra skolor i kommunen har fått en rejäl upprustning av skolgården.
När är det Åkerstorpsskolans tur?

 Eventuell föräldrakväll med Trygg i Österåker
Positivt mottagande om förslag till föräldrakväll kring Trygg i Österåker.
Säkerhet och trygghet i kommunen är en viktig fråga. Föräldrarna vill få
information kring vad som händer och sker. Vi(rektor och skolan) jobbar
vidare i frågan. Tankar kom upp om att det är bra att vi föräldrar väcks i det
som händer på kvällar och helger, att vi blir medvetna och får verktyg kring
hur vi kan stötta för att göra det tryggare för våra barn.
En fråga från förälder väcktes om föräldrarna skulle gå ihop i frågan om
exempelvis belysning runt skolgården.
Vad gäller det som händer på skolan kvällar och helger så polisanmäler
skolan all skadegörelse, Trygg i Österåker meddelas och skolan har även
förstärkt bevakning via Prevendo.



VI – Stärka Gemenskapen på skolan
Vi fortsatte diskussionen utifrån det som kom upp på förra föräldrarådet.
Vi fördjupade oss i de olika förslagen och tankarna kring gemensamma
aktiviteter och traditioner
Nästa träff(vt19) kommer vi arbeta vidare i frågan.
Klädbytardag som var ett av förslagen kommer föräldrarådet att ta tag i och
hålla i/organisera till våren(jan/feb).



Fråga kring vikariehantering(i förväg inkommen fråga från
representant)
Har skolan några särskilda rutiner i hur man hanterar frånvaro?
Vi försöker i så stor utsträckning vi kan lösa frånvaron med befintlig personal
i arbetslaget eller så lånar vi in från annat arbetslag. Vi har också möjlighet att
låta deltidspersonal jobba extra vid behov. Det är mycket sällan vi tar in
någon extern vikarie. Vi vill att eleverna ska känna/känna igen den personal
som går in i klassen.
Försöker man bibehålla veckans struktur trots att klassen har en vikarie?
Svar ja, i den mån vi kan. I och med att vi i de flesta fall löser frånvaro inom
personalgruppen som redan känner eleverna och rutinerna/schemat så
försöker vi bibehålla veckans struktur.

Tack för ett bra möte och bra diskussioner!
Nytt datum för nästa föräldraråd är preliminärt satt till tisdag 15/1-19. Lite beroende
av eventuell föräldrakväll. Kallelse kommer efter nyår.
Anteckningarna distribuerar representanterna ut till sin respektive föräldragrupp.
Anteckningarna läggs även ut på skolans hemsida.

//Jenny Nyrén, rektor Åkerstorpsskolan

