Föräldraråd 2018-09-25, Åkerstorpsskolan
Närvarande:
Fa; Caroline Pettersson
Fb; Anneli Tidell
1a; Frida Lindberg
1b; Ingela Eriksson
2a; Josefine Dahlqvist
2b; Emmi Nordenstam
3a; Jenny Hammenstig
3b; Carolina Ekman
rektor Jenny Nyrén
representant från Trygghetsteamet (TT) Sara Kjernholm


Trygghetsteamets arbete
Sara Kjernholm berättade om TT:s arbete och Trygghetsplanen.
Vi pratade om hur TT jobbar främjande och förebyggande.
Trygghetsplanen (utkast) lämnades ut till deltagarna i pappersform.
Nu ligger den reviderade versionen att läsa på skolans hemsida.



”Föräldrarådsdeklarationen”
Vi läste igenom och pratade kring den deklaration som skrevs ihop av förra
läsårets representanter. Alla antog den som ok.
Hur får vi igång engagemanget hos skolans föräldrar var en fråga vi
resonerade kring.
Likaså pratade vi om hur vi får in synpunkter från övriga föräldrar kring de
frågor vi ska ta upp kommande möte. Här får representanterna fråga via mail
och från skolans sida kan vi efterfråga synpunkter via klassbloggen.
Samtliga representanter var ok med att ha sin mailadress på hemsidan.



Beröm till hur vi lyft skolgården kom upp – KUL!



VI – Stärka Gemenskapen på skolan bland eleverna och föräldrarna
Här delade vi in oss i mindre grupper för att prata om och komma med
förslag/idéer till olika positiva gemensamma aktiviteter samt lyfta de delar
som redan görs idag och som stärker gemenskapen
Vi ska fortsätta att diskutera denna fråga vid nästa möte och vi ska även prata
vidare kring skolans traditioner.
Förslag som kom upp under kvällen;
Trafikdag
Hälsa och rörelsevecka – gå och cykla till/från skolan
Omröstningar (ex namnet på matsalen)
Lära känna veckan

Tema-arbete (gärna längre teman i mixade grupper)
Positivt med mixade grupper F-3
Författarbesök
Skoldiscon
Vernissage, vid ex. läsårsslut, där vi visar upp vad vi gjort och hur vi arbetat
mot det mål skolan haft(huvudtema)
Gemensamma träffar gärna andra tider än runt högtider
Inbjudan till ma-kväll för föräldrarna
Möjlighet att träffa andra föräldrar!
Teman på föräldramöten (behöver inte bara vara informativt), gärna oftare
Julbasar
Tema Miljö med klädbytardagar (inte bara kläder..), även till välgörande
ändamål
Aktiviteter mer i starten än mot slutet

Tack för ett bra möte och härligt med en så bra uppslutning. Det visar på en vilja och
ett stort engagemang 
Nästa träff kommer vi fortsätta behandla frågan om Gemensamma aktiviteter och
traditioner på skolan.
Nästa möte är tisdag 27 november kl. 18.15-19.45
//Jenny Nyrén rektor

Anteckningarna distribuerar representanterna ut till sin respektive föräldragrupp.
Anteckningarna läggs även ut på skolans hemsida.

