SKOLRÅD

Pluggparadiset 150930

Skolrådet öppnas med att föregående protokoll läses upp.
NULÄGET
Ragni berättar att skolan har fått nyanställa rejält då det har varit många
pensionsavgångar under den senaste perioden. Pluggparadiset har ungefär lika många
elever som förra året och det går 338 elever på skolan idag.
Den senaste tiden har skolans personal arbetat med att sammanställa den nya
verksamhetsplanen för skolans verksamhet. Verksamhetsplanen är skolans interna
arbetsverktyg.
Nytt för i år är att det bildats ett fritidsråd. Till fritidsrådet samlas en elev från varje
klass i årskurserna 1-3 för att gemensamt diskutera och utveckla fritidsverksamheten.
Ragni informerar om ett samarbete som ska ske för årskurs 4 och 5 tillsammans med
ensemblen från ”Glada Hudik”. Swedbank har gått in som sponsorer. Tillsammans med
motsvarande årskurser från Storvretaskolan ska eleverna lära sig sånger från Glada
Hudiks nya föreställning ”Trollkarlens från Oz”. Sedan kommer eleverna tillsammans
med ensemblen uppträda under vårterminen. Pjäsen är omskriven för att vara
dagsaktuell och handlar om likheter i stället för olikheter. Pjäsen kommer bl.a. att
handla om den aktuella flyktingfrågan. Mer information kommer.
Lokaler
Nu har skolan ytterligare tre fungerande salar på Ärentunaskolan, två slöjdsalar och en
musiksal. De gamla slöjdsalarna på Pluggparadiset har gjorts om till en lektionssal och
ett fritidsrum. Båda rummen används av fritids åk 1 på eftermiddagarna. Det saknas
fortfarande en del upplockande av saker och det kommer att sättas upp gardiner och
frostad plast för fönstret för att undvika att eleverna blir störda av förbipasserande.
Parkeringen
Skolan är ej ägare av parkeringen utanför skolan. Medvetenhet finns om de stora
problem som finns med att lämna barn via bil på morgonen. Det är inte möjligt att bygga
ut parkeringen åt något håll då det finns byggplaner kring grönytan åt ena hållet och den
andra grönytan är så kallad parkmark och skyddas. I nuläget är det rörigt och alla har ett
ansvar för att se till att ingen kommer till skada.
Den närliggande förskolan, Astrakanen, vill påminna om att det ej är tillåtet att
parkera bilen på deras parkering för att sedan lämna barn på pluggparadiset. De
har en mycket begränsad parkering och behöver denna för föräldrar som lämnar barn
på förskolan.
Skolan vill påminna om att det är förbjudet att köra förbi stoppskylten och köra
rakt ner mot skolan. Det är mot körriktningen. Endast varutransporter har
tillstånd att köra rakt ner.

Simplanen
Skolan informerar om simplanen. I åk 6 ska samtliga elever kunna simma 200 meter.
Pluggparadiset har en så kallad simplan för hur varje elev ska kunna uppnå detta. Åk 1-3
åker vid ett tillfälle till Fyrishov där eleverna får leka och balansera i vattnet. I åk 4-5 blir
övningarna lite mer avancerade. I åk 5 ska eleven kunna simma 150 meter bröstsim och
50 meter ryggsim. Om detta inte lyckas på andra försöket köper skola simlektioner på
Fyrishov för berörda elever. Skolan vill uppmärksamma föräldrar på att passa på att öva
med sina barn när tillfälle ges. Att vara simkunnig är en billig och bra livförsäkring.
Lågstadiesatsningen
Regering/Skolverket har möjliggjort för skolorna att anställa fler personal till åk 1-3.
Pluggparadiset kan med hjälp av denna lågstadiesatsning anställa en
lärare/speciallärare samt en fritidspedagog på heltid. Tjänsterna ska utannonseras
snarast möjligt.
Rapport från arbetslagen:
Fritids


OBS! Fritids påminner om att samtliga ska anmäla behov av fritidsplats inför
höstlovet vecka 44. De som ej lämnat in ännu ombeds göra detta snarast!



Fritids informerar vidare att föräldrar/vårdnadshavare för elever ur årskurs 2-3
ska ringa på 0725591104 vid behov. Den fasta telefonen finns inne på fritids för
förskoleklasserna och det är svårt för personalen där att hinna svara i denna.
Även fritids för åk 1 kommer att få ett eget mobilnummer, ytterligare information
kommer. Skulle det inte svaras på mobila numren är det givetvis okej att ringa
det stationära numret.



Det är fortsatt uppdelat med fritids. 2-3:orna har fritidsverksamhet för sig,
medan 1:orna och förskoleklasserna har för sig. Det har skett lite
personalförändringar, vilket Kristoffer Andersson informerade om via mejl för
ett par veckor sedan. Det har varit lite frågetecken kring vilka lokaler som ska
användas för respektive fritidsverksamhet men nu fungerar allt som planerat.



Fritids har nu fått mejladresser till föräldrar vars barn deltar i
fritidsverksamheten och information kommer fortsättningsvis att mejlas ut.



Mycket positiv feedback på förfarandet med länken via mejl som användes i år,
många har hört av sig och tyckt att det var ett bra, snabbt och smidigt sätt att
anmäla behov av fritidsplats/ledighet.



Fritids fortsätter med att ha ”öppen scen” nästa gång det äger rum är onsdagen
21/10. Då får eleverna från åk 1-3 uppträda och framföra egna verk. Detta är
väldigt uppskattat och eleverna är jätteduktiga!



Årets föräldrafika kommer att vara 1/12 mellan klockan 15-17.



I år kommer det inte att vara något idrottsfritids. Fritidsverksamheten har gjort
ett eget försök till idrottsfritids men det har tyvärr varit dålig uppslutning.

OBSERVERA!
Det har inkommit en del synpunkter på att det känns otryggt att lämna sitt barn mellan
klockan 07:45-08:10. Fritids vill påminna om att personalen är beräknad utifrån de barn
som har morgonfritids. De som inte har anmält behov av morgonfritids får lämna sitt
barn innan 08:10 men bör vara medveten om att det fortfarande är föräldern som är
ansvarig för barnet. Ordinarie skoldag börjar 08:10 och tiden innan dess är
fortfarande fritids.
Förskoleklasserna
Eleverna i förskoleklasserna har ägnat mycket tid åt att lära känna varandra. Det går bra
och rutiner med mera börjar sätta sig. I år är det två förskoleklasser på skolan.
Åk 1
Eleverna i årskurs 1 har kommit igång med läsandet och arbetar på. Det märks hur
mycket eleverna har lärt sig och fått med sig från sitt år i förskoleklass!
Åk 2-3
Utvecklingssamtalen har kommit igång och rullar på.
Åk 4-5
Det är på gång med ett temaarbete kring cykelsäkerhet. Detta sker i samarbete med
idrottslärare. Under dagen kommer eleverna att få lära sig om säkra cykelvägar och om
hur en rustar cykeln och sig själv.
Övriga frågor:
Läxhjälp.
Skolan erbjuder läxhjälp tisdagar mellan 13:30-14:15.
Frukten/medhavd matsäck
Synpunkter har inkommit gällande rådet att låta barnen ha med sig frukt/ngt ätbart, då
skolan ska vara kostnadsfri. Det är inte aktuellt för skolan att betala frukt för eleverna.
Skolan, via Ragni, berättar att detta är frivilligt och att det kommer sig av att lärarna har
märkt att en del barn är både trötta och hungriga och behöver påfyllnad innan lunchen. I
nuläget är lärarna medvetna om att en del elever ofta saknar medhavd frukt eller
smörgås och fixar det på ett smidigt vis.

Lunchtider
Det har inkommit funderingar kring att luncherna är för korta för en del barn. Lärarna
informerar om att de barn som behöver längre tid på sig självklart får detta.
Lunchtiderna för de olika grupperna innebär att eleverna får ca 30 min att äta lunch.
Brödet som serveras till mellanmål
Synpunkter på det vita brödet som eleverna får till mellanmålet. Kost & restaurang (som
sköter skolans lunch och mellanmål) har kontaktats. Enligt dem så är det aldrig populärt
bland eleverna när det erbjuds fullkornsbröd. Då äter eleverna endast knäckebröd. Det
till synes vita brödet innehåller dessutom rågmjöl. Mellanmål anses vara påfyllnad och
vet någon förälder med sig att barnet går långa dagar och/eller är i behov av ytterligare
mellanmål går det bra att skicka med ännu en frukt. Generellt erbjuds två mjuka bröd
och en frukt till mellanmål.
Delade raster
Det har uppkommit funderingar kring huruvida det är möjligt att dela upp rasterna
ytterligare då det kan upplevas som rörigt och otryggt ute på skolgården för de yngsta
eleverna. Skolan informerar om att intentionen är att eleverna ska lära känna varandra
trots att de går i skilda årskurser. Skolgården är bemannad utifrån sektorer och
personalen har kollat med barnen var de upplever sig otrygga och ökat på kontrollen av
dessa områden. Skolan efterfrågar att de föräldrar som upplever det som otryggt ska
sammanställa var och i vilka situationer så att mer konkreta svar kan erbjudas.
Skolan arbetar aktivt med att alla elever ska känna sig trygga på rasterna. Om personal
märker att någon elev tycks ha det svårt att komma in i leken eller att komma igång med
lekandet så arbetar de med detta.
Eleverna i förskoleklasserna tillfrågas efter rasterna hur de upplevt dessa. Detta för att
tidigt kunna fånga upp om någon upplevt sig otrygg.
Kompishjärtat
Kompishjärtat är nu flyttat och finns vid basketplanen
Kingplanen
Eleverna ska använda mindre, mjuka bollar när det spelas King. Rutan vid
förskoleklassernas ingång ska flyttas.
Toalettpappret och ofräscha toaletter
Det har inkommit klagomål på det tunna toalettpappret som används på skolans
toaletter. En del barn undviker toalettbesök på grund utav detta. Skolan ska ta upp
frågan med ansvarig inköpare. Det framförs även synpunkter på att en del toaletter
anses ofräscha. Toaletterna städas ett par gånger varje dag. Förslag om att frågan ska
lyftas på elevråd.
Anna Löwgren Florén, sekreterare

