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Genomgång av föregående protokoll:
• Diskussion angående toaletterna. Två toaletter har fått stängas av pga
urinering i handfat och papperskorgar. Dessa toaletter har sanerats och
hålls nu låsta med nyckel hos f-klassen eftersom de är för små för att
springa ner i källaren för toalettbesök. Det kom upp många tankar och
förslag runt toaletternas skick och hur vi ska få bukt på beteendet från
eleverna som gör toaletterna oanvändbara. På begäran kommer Ann
Ohlsson att skicka in en skrivelse angående skicket på toaletterna och
vi vill få en ändring för att främja barnens hälsa och trygghet i
toalettfrågan.
• Skolan arbetar mycket med värderingar och förhållningssätt mot
varandra. Det är också viktigt att föräldrarna fortsätter detta arbete
hemma. Att föräldrar har lite koll på vad som händer med sina barn
hemma, vet vad barnen använder sociala medier som facebook, msn,
sms osv till. Ofta skapas de konflikter som bildas i skolan på fritiden och
just genom sådana medier. Vi i referensgruppen vill arbeta för ett
samarbete mellan föräldrarna, att vi ska våga ta diskussioner med
berörda elevers föräldrar för att få klarhet och avslut i sådana konflikter.
Det är ett gemensamt ansvar mellan föräldrar och skola att informera,
förebygga och ta tag i sådana situationer meddetsamma. Det är lätt att
vara tuff och tom elak över en telefon eller dator men när man möter
personen i fråga öga mot öga kanske man förstår vad det man skriver
gör den andra personen.
• Det finns just nu tre stycken ”klassmormor/morfar” på skolan som
besöker klasserna ofta och bidrar med några extra ögon och trygghet
på skolan. Det uppskattas av både elever, personal och föräldrar.
• Det finns alltid någon ”obevakad” plats på skolan som dessvärre lämpar
sig för möjlighet att kränka en annan person. Elevrådet har fått i uppgift
att försöka lokalisera dessa platser för att kunna förhindra att någon
form av kränkning sker på skolan. Det finns handlingsplaner på skolan
att använda vid mobbningssituationer.

Referensgruppens arbete:
Vad är referensgruppens arbete? Några tankar är:
• att vara en länk mellan föräldrar och skola
• ett bollplank att bolla ideér med
• förverkliga tankar och ideér som redan finns
Vi funderade också på hur vi i referensgruppen ska kunna nå ut till de andra
föräldrarna med den information vi får på våra möten samt hur vi ska få
föräldrarna att skicka sina frågor och ideér med oss till mötena. Ett förslag är
att vi på föräldrarmöten kommer att få en egen punkt där föräldrarna får mer
information om vad som sägs på mötena och kan ställa frågor som vi kan föra
vidare. Det bestämdes att vi kommer att göra en fast dagordning som
strukturerar upp referensgruppens arbete och har stående punkter som alla
kan lämna in åsikter och frågor om.
Pernilla kommer att kalla till ett möte tidigt i höst och på föräldramötet
kommer det att bestämmas om klassens representant fortsätter på sin post
eller om det ska väljas någon ny representant. På detta möte kommer en
tydlig plan att göras upp angående arbete och struktur.
Föräldrars möjlighet att besöka skolan
Alla föräldrar är välkomna till skolan men många känner sig begränsade att
komma på besök av sina arbeten. Detta gäller även föräldrafika på fritids.
Förslag på att underlätta detta:
• Inbjudan till anhörig fika, inte bara föräldrar utan mor/far föräldrar också.
• Ordentlig framförhållning i inbjudan som gör att föräldrar kan planera in
en ledighet i god tid
• Lägga fikan i samband med hämtning, föräldramöte.
• Anordna en vernissage eller liknande istället för anhörigfika.
• Ha anhörigbesök flera dagar så att föräldrar har möjlighet att kunna
någon av dessa dagar och inte begränsas till en.
Cykla på skolgården
Det är lätt att cyklande elever kolliderar med springande elever just på
morgonen då det går fort i svängen vid f-klassens ingång. Vi i
referensgruppen skulle vilja att eleverna uppmanas att leda cykeln på
skolgården för att undvika en kollision.
Parkering
Återigen påpekas det att bilar parkerar olämpligt vid hämtning/lämning av
barn. Parkering bör ske på markerade rutor samt längs vägen utanför
skolområdet. Parkering runt ingången, utanför bussfållan och i långa rader
på omarkerade platser innebär en säkerhetsrisk för utspringande barn.

Elevråd
Elevrådet har önskemål om nya, roliga saker till skolgården. Främst är det
”kullen” som står inför en önskad ändring. Frågorna är vart vi får pengar ifrån.
Vem vill söka fonder att köpa saker för? Vilka föräldrar är villiga att hjälpa till?
Vem får ansvara för att sätta upp sakerna? Frivilliga får väldigt gärna höra av
sig!
Övrigt
• Nya bord och stolar har kommit på plats i matsalen. Det är dämpande
bordsskivor och lättare stolar. Det fungerar bra och upplevs ha gjort
skillnad på ljudnivån i matsalen.
• Många av klasserna på skolan har egna hemsidor som uppskattas
mycket av föräldrar och barn. Det är roligt för föräldrarna att kunna ta
del av barnens skoldagar på nätet och barnen tycker det är roligt att få
visa upp. Stor eloge till de lärare som tar sig tid att göra detta möjligt!
• Frågan om fadderverksamheten togs upp. Finns samarbetet mellan
större/mindre barn kvar? Gör de fortfarande gemensamma aktiviteter?
Det finns fadderverksamhet på skolan och det görs gemensamma
aktiviteter! Detta är en uppskattad verksamhet av många barn, både
större och mindre.
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