Samråd den 17/2 2015
Närvarande: Monique Engela, Marlene Malmberg, Anna Palm Cousins, Marie Karlsson,
Jennifer Haapola (blivande kökschef), AnnCharlotte Andersson (Kostchef), Hans von
Stedingk, Katarina Sjöblom, Gunilla Lidén, Pernilla Wilson, Mia Persson, Renata
Fogelström, Patricia Krebs, Marie Sandqvist, Lotta Tillberg, Sofie Jansson, Eva Lidén
Birath, Jessica Korell och Margaretha Scheja
# Presentation av mötesdeltagare
# Vi presenterar läget på skolan just nu:
Margaretha berättar om studiedagen den 16/2 som hade tema elevhälsa
Eva Birath berättar om förskoleklass och fritidsverksamheten
Gunilla Lidén förmedlar läget för lågstadiet
Jessica Korell tar det som är aktuellt för mellanstadielaget
# Fredagen den 13 mars så flyger alla lärare ner till Malmö för att delta i matematik och
naturvetenskapsbienetten. Alla lektioner kommer att sluta ca 12.30, mer information
kommer. Det är studiedag måndag den 16 mars. Fritids är öppet som vanligt!
# Margaretha informerar om trafikläget och att hon har överlämnat ärendet till Eva
Lidén Birath. Då Margaretha snart kommer att gå i pension behöver vi någon som kan
fortsätta att driva denna fråga och just nu så är det Eva som har hand om det.
Det finns ett önskemål att föräldrarepresentanterna lyfter detta i varje klass, då detta är
ett problem som måste lösas innan det händer en olycka. Det är allas ansvar att
skolvägen blir säker. Måste alla barn som skjutsas verkligen åka bil?
Eva Lidén Birath bjuder in den från kommunen som är ansvarig för trafiksituationen till
nästa möte.
Margaretha ska se om vi har kvar information kring hur man ska använda ÅBKparkeringen vid lämningen.
# AnnCharlotte Anderssson, kommunens kostchef, informerar om hur man arbetar på
kostenheten.
-Just nu är det fokus på matsvinnet på alla skolor, då vi slänger otroligt mycket mat.
-Hacksta har just nu ett projekt att man bara ska servera KRAV-märkt mat, AnnCharlotte
kommer sedan, efter februari, att se hur mycket mer det har kostat.
-All korv som serveras kommer från Sorundakorv som innehåller en hög kötthalt.
-Kommunen gör en upphandling och det är från de företagen som köken ska handla sina
varor.
- En del frågor kring fisken som serveras…AnnCharlotte önskade att man kunde servera
mer lax men den är ofta så dyr. Fisken handlar man från Matia, som leverera färsk fisk så
ofta det går.
Frågor från föräldrar:
Varför två rätter? Det står i kostpolicyn och den måste vi följa. Resonemanget från
föräldrarna är att om man gör en rätt och gör den bra så kanske vi kunde minska svinnet.

Hur länge finns det två rätter under dagen? På skolan tillagas det 560 portioner och
målsättningen är att den första rätten ”huvudrätten” ska räcka hela tiden. Ibland så
missar man det, men man gör sitt bästa för att det ska fungera
Ibland så börjar man plocka undan tidigt som stressar barnen! Det är svårt att få till
detta då det är flera matlag och sedan måste man se till att allt är klart innan mellanmål.
Skulle man kunna få matpersonalen att fråga innan man börjar duka av maten? Lotta ska
ta detta med personalen. Det finns inget som heter att man bara få ta två stycken etc. alla
ska få äta sig mätta! Det händer att matpersonalen säger att ”börja med två stycken” men
det ska man nu sluta med.
Man får INTE spara något som har varit ute i matsalen, inkl grönsaker.
# Ny rektor, från och med 1 april kommer Margretelundsskolan att få en ny rektor som
heter Maria Filipsson. Hon kommer närmast från Bällstabroskolan,
Vallentuna.
# Marie Karlsson undrar kring vår utemiljö om vi haft besök av inspektion av vår
skolgård från miljö och hälsa – De har varit här och var väldigt nöjda, men inte tittat
specifikt på vår skolgård. Finns det utrymme inom schemat att arbeta med detta under
lektionerna?
Idrottsämnet står i läroplanen som Idrott och Hälsa just för att man ska arbeta kring detta
med hälsa och idrott tillsammans.
Elevrådet lyfter ofta hur man vill utveckla skolgården och rastverksamheten. Det är nu
inköpt pingisracketar, basketbollar och fotbollar som kommer att fördelas så fort snön
försvinner. Vi kommer också att se över basketkorgarna.
Övriga frågor:
# Rastvärdar – hur tänker vi kring det? Varje lärare har 40 min i sin reglerade arbetstid
till rastvärdsaktivitet. Även assistenter, fritids- och förskoleklasspersonal är ute på många
av rasterna också så det finns många vuxna ute. Vi behöver däremot bli bättre på att få ut
vuxna snabbare.
Hjälp även till att påminna eleverna att man gå fram till olika personal, inte just specifikt
”sin” fröken.
# Samarbete mellan rektorer?
Om något händer på en skola i kommunen-får andra rektorer reda på detta? Samarbetet
är stort rektorer/förskolechefer mellan som ligger nära varandra rent områdesmässigt,
men Margaretha ska lyfta frågan i rektorsgruppen och se om man kan utvidga detta.
# Närvaro- när ska en förälder få reda på om mitt barn inte har kommit?
Vi har bestämt att senast första rasten 9.20 ska vi ha hört av oss, men vi ska kanske bli
bättre på att använda sms-funktionen.
# Är det bestämt vilka veckor det är sommarfritids?
Detta är inte bestämt ännu, men vi försöker samverka detta med förskolorna.

Nästa möte är den 22 april 2015

