Möte i referensgruppen 2011-09-27
Närvarande
Föräldrarepresentanter: Rickard Nilsson , Roxana Nilsson, Ganimete Osmani, Linda Håkansson, Eric
Nordenrud, Annette Nilsson, Mia Madsen, Åsa Wallin, Annica Samevik, Anna
Svensson, Jennica Juhlin, Linda Edfors, Malin Hallberg, Annika Bengtsson,
Ulrica Kvist, Rafi Mikael, Johan Dahlberg, Ann Ohlsson, Linda Fors, Lena
Hedvall-Nilsson, Katarina Månsson, Holger Feurstein, Louise Backa.
Skolrepresentanter: Maria Hallabro, Liselott Gerdin, Pernilla Bill
Genomgång av föregående mötes protokoll
Utvärdering av utvecklingssamtalen ska göras. Tanken är att skriftliga omdömen lämnas i slutet av
terminen som ligger till grund för utvecklingssamtal i början av nästa termin. Utifrån detta sätts
framåtsyftande mål. Detta ska gälla även när klassen byter lärare.
Aktuella frågor
•

Arbetet med schoolsoft pågår. Introduktion kommer att ske under hösten 2011.

•

Personalen arbetar med den nya läroplanen.

•

För klasserna 1-6 är det skoljoggen på fredag.

•

Tillfällen att åka skridskor planeras framöver.

•

3:orna har simundervisning under en koncentrerad period, med positivt resultat.

•

Det har kommit in synpunkter på maten. En del barn uppskattar inte nya blandningar
på grönsaksbordet och nya maträtter.

•

Platserna i matsalen är inte längre bestämda för 1-6, vilket skapar en del oordning
och oro för främst de mindre barnen. Anledningen är att det från och med hösten
2011 är fler barn på skolan och platserna inte räcker till att ha bestämda. Fråga är om
andra närliggande utrymmen kan utnyttjas eller om de mindre barnen kan ha
bestämda platser.

•

Det är hög ljudnivå i matsalen. Sedan de pedagogiska måltiderna innebär att lärare
måste betala för lunchen deltar färre lärare i matsalen. Varje lärare ska delta 20
minuter med sin klass. Ytterligare åtgärder är att akustikplattor har satts upp i taket.
Dessa har marginell påverkan. Rektor har begärt medel för inköp av nya stolar och
bord som har ljudabsorberande effekt. Att sätta upp stolarna på bordet orsakar en
del oljud. Endast de klasser som äter sist ska sätta upp stolarna.

•

Det framförs fråga om det kan vara fler vuxna ute på rasterna. Oftast är det 2 vuxna
ute, ibland 1. Därutöver har Ronny och Diana verksamhet ute på vissa tider.
Verksamheten med kamratstödjare ska ses över, liksom rastvakternas rutiner.
Värdegrunder diskuteras i klasserna väldigt ofta och man arbetar på att direkt
hantera situationer som uppkommer.

•

Barnen är föräldrarnas ansvar medan de väntar på skolbussen på morgonen. Det
förekommer att det är stökigt vid dessa tillfällen. Det är bra om föräldrar följer
barnen till bussen.

•

Det är fortfarande mycket bilar som parkerar utanför parkeringarna vid skolan. Detta
skapar en farlig situation för barnen och utgör hinder för andra som ska passera.

•

Flera föräldrar framförde önskemål om att diskutera formerna för skolavslutningar i
god tid innan det är tid för nästa skolavslutning, så att klasserna kan fira avslutning
gemensamt. Frågan ska diskuteras vid nästa referensgruppsmöte.

•

Mötet hann inte med punkten på dagordningen om formerna för referensgruppens
arbete och syfte. Tanken är att gruppen ska vara ett forum för att föra fram tankar
och åsikter. Ett annat alternativ är liknande Läredaskolans lokalstyrelse. Se
Läredaskolans hemsida under Föräldrasamverkan.

Annette Nilsson
Sekreterare

