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Klädbytardagen 16 februari
Inte så stor uppslutning som vi hade hoppats, men det blev ändå bra och det
finns utvecklingspotential, så vi kommer att köra igen! Alla som kom gick
hem med något nytt plagg/pryl. Böcker gick bra, likaså skor. Det fanns mer
kläder i små storlekar och färre i större storlekar. Större storlekar
efterfrågades.
De kläder som blev över lämnades in till Berga second hand.
Vi spånade kring fortsättning Hur kan vi gå ut med bättre eller mer information för att pusha för en bättre
uppslutning? Koppla ihop med någon rörelse-aktivitet och kanske
korvgrillning. Kanske utöka med Loppis?
Sakbytardag?, Tipspromenad?, Musik? Ordna med grill. Deltagarna tar med
sig egen korv att grilla.
Kalla dagen för Åkerstorpsdagen och genomföra en gång per termin?
Föräldrarådets del i VI-känslan.
Föräldrarådet funderar på att genomföra klädbytardag i anslutning till skolans
Temadag onsdag 8 maj om återvinning?? inlämning 16-17, bytartid 17-19 ??
alternativt Göra en ny omgång i höst som en uppstart för läsåret.
Åkerstorpsdag i vecka 37? Hur isåfall samordna dagen?
Föräldrarådet spånar vidare i sin facebookgrupp och återkommer i frågan.

 Elevrådet och matsalen
Som ett resultat av senaste elevråd så har vi haft en matvåg på plats under 2
veckors tid. Mycket uppskattat! Det har blivit väldigt synligt i hur mycket mat
som slängs. Årskurserna har tävlat lite mot varandra och faktiskt turats om att
vinna. Bättre renskrapade tallrikar har också blivit en vinst i och med
försöket. Matvågen kommer att komma tillbaka. Elevrådet har även i
samband med detta satt samman ett gemensamt förhållningssätt (”regler”) i
hur vi beter oss i matsalen för att det ska bli en lugn och trevlig miljö när vi
äter. Det är hur vi beter oss i matsalen som vi nu behöver jobba vidare med.
Det övriga med ljuddämpande bord, textilier och ljudplattor fyller sin

funktion och där kan vi inte göra så mycket mer. Resultat av mätning av
ljudnivån i matsalen jämfört med vt 2017 har förbättrats till det positiva i och
med de åtgärder som gjorts. Senaste tillskottet är nya gardiner i lilla matsalen.


Trygghetsvandring
Som en fortsättning på föräldrakvällen 22/1 under temat ”Trygghet och
säkerhet kring Åkerstorpsskolan” genomförs en trygghetsvandring tisdag 9
april kl.17.30-19.30. Trygghetsvandringen leds av Trygg i Österåker – Lena
Brodin. Deltar gör polis, Armada, vägförening etc. Föräldrarådet och
skolpersonal inbjuds att delta. Vi tittade igenom sammanställningen av de
diskussioner – förslag, tankar och synpunkter – som genomfördes under
föräldrakvällen.



Ventilationen
Tisdag 2/4 har mätning av ventilation och ljudnivå genomförts i några av
våra klassrum. Resultatet kommer om ett par veckor. Det finns en upplevelse
av att luften står stilla. Vi får se vad mätning visar.



Facebook-grupp för klassföräldrarna
Föräldrarådsrepresentant lyfte frågan om förskoleklassens föräldrar kunde ha
en facebookgrupp. Gruppen ska endast vara till för att kunna anordna
trivselaktiviteter för eleverna utanför skoltid. Föräldrarådsrepresentanten
ansvarar för att gruppen endast används till detta ändamål.



Föräldramöte till hösten
Vikten av att klassföräldrar utses, för VI-känslan – lyfta dokumentet på
hemsidan. Vi får inte ge oss i frågan. Klassföräldrar behövs.
Föräldrarna i respektive klass kan sammanställa kontaktlista för att underlätta
kommunikation. Det är helt OK.
Föräldrarådsrepresentant, en per klass, behövs också för att arbeta vidare i
positiv anda för vi-känslan och skolans utveckling.

Tack för ett bra möte och bra diskussioner!
Tack även för detta läsår! Detta var sista föräldrarådet för terminen.
Vi har fortsatt på samma bana som förra läsåret med bra, öppna och givande
diskussioner. Det händer grejer!
Anteckningarna distribuerar representanterna ut till sin respektive föräldragrupp.
Anteckningarna läggs även ut på skolans hemsida.
//Jenny Nyrén, rektor Åkerstorpsskolan

