Pluggparadiset

Storvreta 2017-10-16

Minnesanteckningar från Skolrådet den 4 oktober 2017
Alla representanter hälsades välkomna av rektor.
Presentation av deltagarna.
Följande klasser var representerade:
FÖA, FÖB, 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B och5A
Ordförande för mötet: Lada Ustamujic, lärare
Sekreterare: Julia Jakobsen, vårdnadshavare
1. Genomgång av föregående protokoll.
2. Rapport från Rektor:


Skolgården är ofta ett ställe där barn/ungdomar samlas. Innan
skolrådet började sprang 4 barn/ungdomar på taket, dessa
uppmanades att gå ner.



Det har varit en bra start på terminen.
Skolfastigheter påbörjade renovering av 4 elevtoaletter.
Renoveringen pågick ca 4 veckor. Anledingen till renoveringen
var att Miljöinspektionen påtalat att dessa var i behov av att
fräschas upp. Det blev nytt golv, nya väggbeklädnader och nya
vitvaror.
På grund av att det regnade in i omklädningsrummet startades
en omläggning av taket omgående. Arbetet pågår och det har
fungerat smidigt. Arbetet ska vara avslutat senast till v. 44.
Miljöinspektionen har under en längre tid anmärkt på skolans
undermåliga ventilationssystem. Hela ventilationssystemet ska
byggas om. När detta ska utföras är ännu inte helt fastställt men
den föreslagna planen är att förberedelsearbete ska ske v. 8, och
att resterande arbete ska utföras sommaren 2018. Det beräknas
vara klart till skolstart, augusti 2018.



Skolans ekonomi är inte i balans. Anledningen till det är att
strukturstödet drastiskt förändrades för Pluggparadiset för två år
sedan. Ersättningen var tidigare ca 5000 kr/elev och sänktes till
ca 500 kr/elev. Det tar tid för skolan att anpassa verksamheten
efter de nya förutsättningarna. Hur skillnaderna för strukturstödet
kan skilja så mycket mellan skolorna i Storvreta är svårt att förstå.



Efter Brandinspektion under vårterminen sattes det upp skyltar
som angav hur många som får vistas i idrottshallen samtidigt. Det
är fastställt till 150 personer. Detta medför att det inte längre går
att ha gemensamma samlingar för skolans alla elever. Skolan
måste tänka nytt när det gäller bl.a. luciafirande, julavslutningar
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och sångsamlingar. Skolans personal funderar just nu på andra
lösningar.


Studiedagen den 29/9 stämde det anmäla barnantalet väldigt
dåligt med verkligheten. Det kom ca 1/3 av alla anmäla barn.
Det innebar en extra stor kostnad för skolan, för 80 st luncher och
mellanmål. Personal som hade önskat ledigt beviljades inte
ledigt. Skolan önskar verkligen att barn som kan få vara lediga
ska få vara lediga, men skolan vädjar till att man endast anmäler
de barn som verkligen kommer att komma. Den som inte har
anmält ett behov, och ändå behöver fritidsomsorg får naturligtvis
ändra sig och det går alltid att ordna. Allt handlar om att
beställningen av antal portioner mat, mellanmål och
personalbehov under studiedagarna.



Fritids: Det är ibland väldigt svårt att få vikarier. Vi gör alltid vårt
bästa för att lösa personalfrågan på bästa sätt. Nytt för i år är att
fritids erbjuder läxläsning på tisdagar. Alla som vill delta får
komma. Många barn brukar komma till läxläsningen. Jessica S
ansvarar för läxläsningen.



Hälsovecka v. 41: Alla klasser äter frukost en morgon var. Samtal i
klasserna om en god frukost och vad som påverkar vår hälsa.



”Clowner utan gränser”: Hela skolan är inbjudna till Vattholma
idrottshall 12/10 och 17/10 för att se föreställningen där. Det är
Kulturförvaltningen som är arrangörer och bjuder även på bussar
dit.



Övriga ärenden från vårdnadshavare: belysning på skolgården,
fler cykelställ, matsituationen.
Skolan hyr både skola och skolgård och ska alltid felanmäla
sådant som är trasigt eller fungerar dåligt. För något år sedan
felanmäldes belysningen på skolgården som ej är
tillfredställande. Ett par strålkastare sattes då upp, men eftersom
det har kommit upp igen som en synpunkt så kommer skolan att
på nytt påtala detta för skolgårdsansvariga på kommunen.
Önskemål om fler cykelställ: Skolan har nyligen fått utökat med
fler cykelställ, framförallt vid parkeringen. Enligt kommunens
riktlinjer har vi tillräckligt med cykelställ. Det finns idag cykelställ
både vid idrottssalen mot gamla huset, på baksidan mot
Ärentunaskolan och vid parkeringen.



En förälder tycker att matsituationen för åk 2 och 3 inte är
tillfredsställande. Det är dessa årskurser som är flest antal elever
och därmed kanske man kan uppleva att det är mer högljutt.
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Det finns alltid matvakter under alla matpass och dessa ser alltid
till att ha minst 5 tysta minuter. Skolan ser ändå över möjligheten
att byta matpass för en av klasserna.
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