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Bergsättraskolan
Läsåret 2018-2019
Protokoll Skolrådet
2018-11-15 kl. 7.30

Närvarande/ inbjudna
1A Pia Lindqvist, Alva, pialindholm@hotmail.com.
1B Madeleine Karlström, Linnea, maddesel@hotmail.com.
2A Anette Forsman, Rasmus, anette@afeco.se
2B Lottie Skarstedt, Iris, lottie@skarstedt.se
3A Elin Lindahl, 3B, Alvar, elinlindahl@hotmail.com.
3B Linnea Froby Thorsell, Axel, linneafrobythorsell@hotmail.com
Viggen B Ylva Pettersson, My, ylva.pettersson@live.com.
Viggen A Yousef Hizani, Julia
Rektor Mia/ Maria Farneman, maria.farneman@osteraker.se
Fritidshemsansvarig Niclas Filipsson, niclas.filipsson @osteraker.se
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Ärende

Kommentar/Diskussion

Föregående
protokoll

Protokollet diskuterades. Nästa möte: 2019.01.24

Beslut
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Aktuellt

Organisation: Information ny rektor 1/1 2019, Sara
Schildt.
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Skolutveckling

Beskrivning av hur arbetet fortgår i Projekt "Stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling"
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Elevrådet/kostrådet

Nicklas informerar: Om matsalen, miljö, ljud, kan vi ha
längre tyst stund. Kloka elever i elevrådet.
Har ej haft kostråd.
Vi har haft en fadderdag med temat allas lika värde. Bra
dag och trevligt att se eleverna med sina faddrar.
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Info från
Samverkansgrupp i
Österåker

Lottie informerar:
Kenneth, kennethj70@hotmail.com, svarar på frågor om
gruppen men han kommer inte att ansvara för att
sammankalla. Finns intresse hos föräldrar på
Bergsättraskolan så får de själva ta tag i sammankallandet,
Kenneth kan hjälpa till med kontaktuppgifter.
Lottie har bett att få protokollen från de möten som har
varit.
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Kommande
aktiviteter

Traditioner och avslutningar.
Lucia för elever och föräldrar i åk.2 12/12 kl.8.30
Julspel för elever och föräldrar i åk.3 20/12 kl.8.30
Sista skoldag ht-18 21/12
Första skoldag vt-19 9/1

7

Miljö

Inomhusmiljö. Möblering på torget skapa mindre rum i
rummet genom att använda skärmar.

Kontakt med
representanter

Hör gärna av er till skolrådsrepresentanterna om ni har
frågor ni vill ta upp. Mailadresser till representanterna se
deltagarlista ovan.
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Övrigt

Utvärdering av "disco för yngre elever" Linnea: Det gick
bra, lyckat, 5 vuxna. Bra kontakt med skolan och städ.
Barnen var glada. Viktigt att vara tydlig med vem som
anordnar discot och att skriva upp samt lämna
kontaktuppgifter på de barn som är med.
Fotbollsplanen: Arbete med önskan av konstgräsplan.
Armada ansvariga. Kan annars den gamla grusplanen
bättras på? Både skola och föräldraråd stöter på.
Diskussion om hur vi kommer åt problemet med att
många barn är anmälda till närvaro på lov-fritids utan att
komma. Det ger onödiga kostnader.
Lov-fritids. Kommunen fick statligt bidrag för lovaktiviteter både för fritids och privat personer.
Diskussion Länets bästa skola. Österåkers kommun har
lägre skolpeng än många andra kommuner men ligger
förhållandevis bra beträffande lärarlöner.
Elev tycker att toaletterna är äckliga. - Prata i klasserna.
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