Minnesanteckningar från Föräldraråd 191128
Clas Svahn, är journalist på DN och har kommit till oss under flera år och föreläser om
källkritik för årskurs 9. Clas är även vice ordförande i riksorganisationen UFO-Sverige.
Under hösten har vi fått mail och samtal från en person i Historielärarföreningen ang om vi
ska ha Clas till oss för att föreläsa om UFO, nej föreläsningen handlar om källkritik.
Personen har återkommande försökt att få reda på när föreläsningen ska ske och vad vi
betalat i arvode. Personen har även ringt upp föräldrar i årskurs 9 för att ta reda på när
föreläsningen skulle ske.
Skolval, skolvalet är klart. Resultatet är att vi har 34 st till årskurs 7 och 50 st till årskurs 4
som valt Solskiftesskolan. De flesta i våra årskurs 6 har valt att stanna kvar hos oss, så vi
kommer som vanligt ha tre stycket klasser i årskurs 7.
Föräldramötet med polisen, det var stor uppslutning till mötet ca 100 pers. Kul!
Områdespolis Mattias Tillberg berättade om hur läget är med narkotika i Åkersberga, näthat
och vad som händer på sociala medier. Vi fick tips om vad vi som föräldrar/vuxna ska vara
uppmärksamma på. Minnesanteckningar från mötet delades ut på föräldrarådet.
Lika-behandlings-planen, den mailades ut till föräldrarådet efter förra mötet. Alla klasser
har blivit informerade om planen.
Maktlekar, vi har identifierat maktlekar på rasterna. Ett spel som heter kronan där man
kastar mynt på varandras knogar. Det är inte okej och vi kommer att prata med elever,
föräldrar och personal.
Föräldraveckor, i januari eller februari kommer vi ha föräldraveckor igen. Kom gärna och
häng med oss i skolan.
Övriga frågor
Frågan om lärarlönelyftet kom upp, hur det ser ut för våra lärare. Vi har många som har
lärarlönelyftet och dom flesta har kvar det.
Springa-runt-samtal, förslag kom på att ha telefonsamtal med läraren om man som förälder
har svårt att komma till skolan på dagtid.

