Föräldraråd Åkerstorpsskolan 191126
Närvarande
Fa; Karin Lindström, Jessica Karlsson
Fb; Agneta Moore
1a; Mia Busk
1b; 2a; 2b; Ingela Eriksson
3a; Malin Widner
3b; Emmi Nordenstam
rektor Jenny Nyrén, Ulrika Funck representant från trygghetsteamet(TT)

Funderingar från förra mötet.
Föräldrakvällen 3 oktober om Risk- och skyddsfaktorer hos barn. Föreläsningen
var väldigt bra men tyvärr var det lågt deltagande under kvällen. Föreläsarna tog
till sig att göra en tydligare information kring innehållet till en förhoppningsvis
nästa gång och vi tar på oss att informera ännu mer vid liknande föreläsningar.
Trygghetsplanen
I grupper lästes och diskuterades nya utkastet till trygghetsplan.
Trygghetsplanen vill vi ska täcka allt vårt arbete kring våra elevers trygghet,
trivsel och mående. Arbete med trygghet och trivsel är ett löpande arbete.
Trygghetsplanen behandlas nu i personalgruppen, med eleverna och
vårdnadshavarna via representanterna på föräldrarådet och samordnas av
trygghetsteamet.
Ny trygghetsplan 2020-2021 läggs ut på skolans hemsida när den är
färdigjusterad.
Inkomna frågor från vårdnadshavare via föräldrarådsrepresentanterna


hur ser skolans(kommunens) handlingsplan/process ser ut när ett barn har försvunnit?
Om en elev ej kommer till skolan på morgonen och eleven ej är frånvaroanmäld kontaktar
skolan vårdnadshavare senast kl.08.30.
Skulle det visa sig att något skulle hänt/händer så kontaktas polisen etc. i samråd med
vårdnadshavare.



angående bilar som parkerar på övergångsstället vid skolan. Oron är att barn går runt bilarna
och över gatan utan att övriga bilar ser dem. Kan övergångsstället markeras tydligare med
skyltar eller färgmarkering i gatan.
Ordinarie trafikregler gäller. Vi från skolan uppmanar samtliga vårdnadshavare(då det oftast
är just vårdnadshavarna som parkerar sina bilar på gatan vid lämning och hämtning) att vara
varsamma på vägarna runt skolan.



Hur ser bemanningen ut på fritids så att mitt barn känner sig tryggt när jag lämnar på
morgonen? Jag som förälder vill kunna säga hej till en vuxen så jag också kan känna att jag
lämnar mitt barn i trygga händer. Har också för mig att personalen har sagt att man ska säga
hej och hej då till någon i personalen.

På mornarna har vi på schema alltid en personal utanför varje fritidsavdelning. Personalen
har gula västar. Vi ser väldigt gärna att förälder/elev säger hej till vuxen på morgonen när
man kommer. Skulle det visa sig att den ordinarie vuxna ej är på plats, sök upp annan vuxen i
gul väst för stöd vid lämning. När du går hem för dagen så säger du hej då – det gillar vi!


Önskemål från föräldrarådsrepresentanterna om ett föräldramöte även på
våren, information, temakväll/utbildning
Skolan funderar vidare på detta.



Nästa möte
inga datum beslutade men förslagsvis två möten i slutet januari resp. i
slutet mars. Tisdagar är en bra dag. Kallelse kommer.

Tack för ett bra möte!
//Jenny Nyrén, rektor

