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Protokoll Skolråd 190424


Närvaro/Presentation
2B Elisabeth, 3B och 5B Lotta Lundin, 4C Johanna, 5A och 3A Anders
Edwinsson, 1B Cecilia Petrén, 1A och 4B Linda Matsson, FskB Måns Thulin,
Matilda Presthus biträdande rektor, Ulrika Nissemark rektor, Titti J
förskollärare, Monica A fritids.



Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Matilda Presthus, justerare: Måns Thulin



Föregående protokoll delades ut till representanterna.



Information från skolledningen
- Skolbibliotek
Vi har efter ansökan fått stadsbidrag för Likvärdig skola, 200 000 kr vt
2019/ht 2019. Planering för uppstart och organisation genom
självskattning, samt påbörja inköp av material. Nuvarande avtal med
Storvretas bibliotek löper hela 2019. Mål att starta upp skolbiblioteket 2020.
-

Elevenkäter, presentation av resultat. Se bifogad PowerPoint.

-

Kultureftermiddag
Hur upplever ni vårdnadshavare eftermiddagen? Vilket är syftet som ni ser
det? Vad är bra med eftermiddagen? Vad behöver vi förbättra?
Barnen tycker att det är roligt att vi kommer till skolan, de vill visa. Trevligt
inslag. Smidigt sätt att få insyn i verksamheten. Bra med ”drop in”. Ibland
har det varit trångt i vissa rum. Man kanske skulle kunna börja lite tidigare
för att få spridning? När barnen blir äldre är man inte på skolan så ofta som
vårdnadshavare vilket gör det extra positivt att komma på
kultureftermiddagen.
Om man har tankar, förslag eller idéer kring kultureftermiddagen får man
gärna maila Ulrika eller Matilda.

-



Datum för skolråd läsåret 2019/2020
Tisdagar 18.30-19.30 (20.00)
17/9, 26/11, 3/3 och 12/5.

Rapport från verksamheten
Alla grupper kommer att ha hälsoveckor v. 19-22. Då kommer vi att genomföra
många olika hälsofrämjande och lustfyllda aktiviteter.
3A har vunnit 1000 kr i Trafikkalenderns teckningstävling. Det är simvecka v.
19 för eleverna i åk. 2-5. Åk. 3-5 kommer att arbeta med Bror Hjort hus i
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SkapandeSkola-projektet. 3B deltar i ABC-klubbens berättartävling. I
förskoleklass arbetar eleverna just nu med ett boktema.
Fritids berättar att de hade ett toppen påsklov. Det var ett stort bortfall utifrån
anmält omsorgsbehov. Det var ca 20 barn per dag vilket gör ett sammantaget
bortfall på 80 på fyra dagar. Eleverna i åk. 3 har sin sista dag på
Pluggparadisets fritids den sista juni. Därefter är det fritidsklubben som gäller.
Om man vill gå på fritidsklubben behöver man ansöka i eBarnUngdom.
Tisdagen den 14/5 är det Fritidshemmens dag. Då kommer vi att ha roliga
aktiviteter igång fram till klockan 16.00 så det är toppen om barnen får vara
kvar fram till 16.00 den dagen. Fritids kommer att vara sammanslaget på
Storvretaskolan under perioden v. 27-31.
Vi har noterat att vårdandshavare till elever i åk. 4 har anmält omsorgsbehov
på Pluggparadisets länk. Ni som gjort det behöver anmäla ert omsorgsbehov
till fritidsklubben.


Övriga frågor anmälda via mail:
- Från föräldrar till elever i klass 4B kommer två frågor till skolrådet:
Regeln om att alla barn ska vara ute på rasterna oavsett väder. En del
barn har inte kläder på sig, en del barn har inte kläder med sig, en del barn
har föräldrar som inte ser till att barnen har kläder, eleven hamnar i kläm.
Hur ser skolan på det?
Svar: Det är bra för eleverna att byta miljö och röra på sig. De behöver få
frisk luft. Det handlar också om tillsyn. Det skulle vara svårt att ha tillsyn
både ute och inne. När det gäller kläder så har vi ett ”TAGE” skåp (ta och
ge) där alla får ta kläder.
Vi passar på att slå ett slag för TAGE-skåpet. Om ni har kläder ni vill
skänka dit så är ni varmt välkomna.



Fråga om information via Unikum. Det vore bra om all personal har samma
rutiner runt utskick i Unikum. Förslag att viktig info går ut via mail som går att
läsa utan inlogg i Unikum, mindre viktig information behöver inte aviseras via
mail utan man får själv gå in och läsa. Mailutskick från Unikum får gärna
komma vid annan tidpunkt än mitt i natten.
Svar: Vi styr inte vilken tid ex. bedömningar publiceras, det görs av Unikum.
När vi skickar informationsbrev ska vi publicera och e-posta så att man kan
läsa informationen utan att logga in i Unikum. Vi tar upp det med all personal.
Under inställningar kan man ta bort ljudnotiser. Ett tips från en
vårdnadshavare var att ”skapa en regel” el. ”filter” i sin mail om att Unikum
som avsändare ska hamna i en specifik mapp, för att slippa få alla mail i sin
inkorg.
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Fritidsverksamheten fick positiv feedback från vårdnadshavare som upplever
en positiv utveckling de senaste åren med lustfyllda aktiviteter och tydliga
planeringar.
Frågan om det trasiga stängslet kom upp. Det har fortfarande inte åtgärdats.
Skolan fortsätter att ligga på skolfastigheter. Så länge stängslet är trasigt
försöker vi hålla eleverna borta från den delen av skolgården.
En fråga om ljudanläggning vid skolavslutning kom upp. Som vårdnadshavare
är det svårt att höra tal och framträdanden. Skolan tar med sig det
önskemålet.

Tack för ett trevligt Skolråd!
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