Skolsamråd 26 september 2017
Närvarande: Patrick Nuss, Carina von Stedingk, Ulrika Vålberg Pärla Håkans, Emelie
Sundberg, Teresa Riehm, Mia Persson, Dan Tångring, Solmaz Tahbaz, Caroline
Johansson, Sofie Canerstam, Ragnar Modin, Ann Rekke, Renata Fogelström, Jessica
Olsson, Maria Filipsson, Eva Lidén Birath, Jessica Korell, Carina Björkenäs och Petra
Thestrup
Presentation: Vi tar en kort presentationsrunda.
Varför samråd: Ett möte där vi lyfter olika allmänna skolfrågor. Vi lyfter inga specifika
elever utan behöver man ta upp något kring vid andra tillfällen. Vi försöker att ha olika
teman för varje möte, dessa teman kan också variera beroende på vad föräldrar lyfter
för olika frågor.
Ny kökschef: Petra Thestrup presenterar sig. Petra har för två år sedan arbetat här på
Margretelund, efter det var hon på Söra och nu är vi glada att hon är tillbaka här hos oss.
Det serveras två olika rätter varje dag. Det finns ett stort salladsbord varje dag och
tanken är att det ska vara först på matvagnen. Just nu är det inte möjligt men nya vagnar
är inköpta så efter november kommer grönsakerna att finnas först på matvagnen. Varje
dag finns det minst fem olika sorters grönsaker.
Det har varit ett matråd där eleverna finns representerade och flera lyfte att de nu är
nöjda med maten och att det smakar gott. Under matrådet har eleverna möjlighet att
lyfta frågor de funderar på kring maten.
Frågor kring maten som kom upp:
Vissa barn upplever att grönsakerna tagit slut: Petra ska se över detta och se om hon kan
lägga ut dem lite vid olika tider så att alla får ta del av de olika grönsakerna
Maten smakar starkt ibland: Petra önskar gärna feedback, både positivt och negativt så
att hon kan justera och ändra. Alla i köket arbetar för att eleverna ska vara nöjda och äta
av maten.
Laktos- och andra allergier: Det finns mat för alla, laktosfri mjölk, yoghurt… Finns alltid
specialkost i värmeskåpet. Vi har elever på skolan som är så pass allergiska att vi dukar
egna brickor till dem i köket.
Matsedel: Finns både på nätet och i app.
Mat som attraherar barn – går det att ordna?: Uppdraget är att lära barn att testa olika
typer av maträtter. Petra låter föräldrarna vara dem som serverar mat som ibland
benämns som den typiska” barnmaten” ex pannkaka, hamburgare osv.
Måste man säga vegetariskt lasagne, det kanske avskräcker barnen? Vi måste vara ärliga
med barnen så att det inte är något annat än det som de förväntar sig. Vissa namn som
däremot inte talar om vad det är funderar man på att byta, ex Hermansson låda =
köttfärslåda.
Mellis: När man inte äter i matsalen är det inte lika god mellis.

Ibland får också 3a äta före 3b. Eva tar med sig dessa frågor och ska försöka lösa detta.
Enligt kostpolicyn får vi inte servera sötade saker därav är det osötad filmjölk och yoghurt
vilket kan vara svårt att få i eleverna.
Sockerpolicy – vi är restriktiva med vad vi erbjuder, men ibland gör vi det av speciella skäl,
så som vid pepparkaka vid Lucia. Vi har alltid ett annat alternativ, så som en frukt eller
grönsak.
Trygghetsteamet: Carina presenterar trygghetsteamet på skolan som består av
personal från alla olika grupper. Teamet hjälper till att reda ut situationer mellan elever,
hjälper klasslärare vid konflikter, pratar om maktlekar (vilket är förbjudet på skolan).
Trygghetsteamet bestämde att läsåret skulle hela skolan starta med en trygghetsvecka.
Under den veckan pratade alla klasser om hur man beter sig i matsalen, hur man är en
schyst kompis, saker man kan göra på rasterna, att öva på att säga nej…
Tanken är att skolan alltid ska starta med en trygghetsvecka varje läsår.
Nya skolgården: Vi har fått önska lite men det då vi hyr skolgården av Armada är det de
som bestämmer. Vi har framfört önskemål om fler sandlådor och gungor, men just nu får
vi svaret att pengarna är slut. Vi fortsätter att föra fram våra önskemål.
Samverkansgrupp: Eva informerar om kommunens samverkansgrupp och att de är bra
att om vi får några representanter från skolan. Ann Rekke och Dan Tångring tar på sig
det uppdraget.
Övriga frågor
- King-outen utanför 5c klassrum på hörnet skulle behövas flytta eller kan man
göra något åt transporterna?
Det finns en kedja som vi ska se till att den sitter där så att det hindrar
transporter från att köra rätt in på skolgården. Alla transporter ska också ha en
som går bredvid lastbilen om de kör in på skolgården.
-

Utrymningsövning – vet barnen vart de ska ta vägen? Vi hade en
utrymningsövning förra veckan som gick mycket bra. Detta är något vi pratar
om i klasserna kontinuerligt.

-

Mycket ungdomar som hänger på skolan på kvällstid, kan man sätta upp
lampor som gör att det minskar trivseln för dem. Vi polisanmäler allt som
händer och vi lyfter det hela tiden med samverkansgruppen ”Trygg i Österåker”
för att de ska veta vart problem finns i kommunen. Ett tips är att man kan ta
kontakt med nattvandrarna, något också man själv som förälder kan engagera
sig i.

-

Elever har bjudit varandra på bio för att se filmen ”Det” – finns önskemål att
skolan kan prata om världen runt omkring. Detta är ett föräldraansvar och det
är viktigt att man som förälder tar diskussion med sina barn.

o Går det att börja skolan senare dvs 8.30 – 9.00? Det är inte vi som
bestämmer kring detta, utan det är politikerna som tar beslut kring det. Vill
man ändra något kring detta behöver man ta kontakt med politikerna.

Nästa skolsamråd är den 14/11 kl 18.30 – välkomna!

