29/4-13 Protokoll föräldraråd
Närvarande: Johan Carlsson, Maria Jansson, Elin Kimland, Nina Löwing, Mikael Ekstedt,
Niklas Palm, Richard Ramstedt, Agnetha Sjöholm, Anna Robertsson-Hallberg, Cicci
Hamrén, Ann-Kristin Citak, Jeanette Karlsson Ekstam, Mariette Esso Georges
Aktuell information:
Agnetha pratade om att det är två tjänster utlysta för gruppansvariga lärare för år 1 till
ht13.Information om tjänstefördelningen till ht-13 kommer ut så fort som möjligt i maj/juni.
Information gällande blivande förskolleklasser till hösten: Det är ej klart ännu. Information
om gruppindelningen i två grupper kommer i slutet på maj. Namnen på
förskoleklassansvariga är klara. Det blir Marketta, Soheila, Sara. Sedan en ny lärare
Linda Gustavsson. Hon kommer och hälsar på den 6/5-13.
Anders Englund är tillbaka efter sin sjukskrivning och han arbetar nu på skolan.
Lokaler inför hösten är inte klart i dagsläget. Det kommer att bli så få förflyttningar som
möjligt. Blivande år 5 flyttar över till Broskolan till hösten.
Matematiklyftet/Lärarlyftet ht13.
Alla lärare som undervisar i matematik skall genomgå matematiklyftet. Samtliga skolor i
kommunen kommer att ingå.
Finnstaskolan har14 st lärare anmälda.
Hela kommunen har 80 lärare anmälda till matematiklyftet.
Handledare som utbildar kring olika områden inom matematik. tex problemlösning. arbetar
med en modul/ termin. Genomför uppgifter i klasserna.
Detta gäller år 1-5.
Troligt att lärare från olika skolor som kommer att samarbeta med varandra.
Fortbildning inom matematik 4 dagar “ Matematiklyftet för rektorer”.
Timplanen i matematik kommer till hösten att utökas i år 1-år 3.
Lärarlyftet, lärarlegitimationen.
Det är tre lärare som kommer att läsa in ämnen till hösten. (So-ämnen).

Inbjudan till frukosten som var i april.
Vitsippan-, gul-, blåsippans fritids.
Frukosten upplevdes som uppskattad från både barn och föräldrar.
Ideén kom igång snabbt, och det har upplevts som positivt.
Nytt förslag på att det kan ske 1ggr/ termin.
Pratades om att det var smutsigt på borden vid ett tillfälle när frukosten startade och
barnen kom. Eventuellt var det på onsdagen.
Facebook.
Fritidsavdelningarna har nu egna facebook-sidor, där lite information läggs upp om vad
som händer på dagarna för barnen.
Uppföljning gällande elevers ovårdade språk, att ringa hem.
Föräldrar upplever skillnad och tycker att det är bra att vi är tydligare och har skarpare
gränser.

Vi personal märker en skillnad hos eleverna. Det är en förbättring! Också elevrådet har
diskuterat resultatet och ser en förbättring. Bra! Vi låter arbetet fortsätta.
Fritidsslöjd på torsdagar.
Det fungerar bra. 15 elever/ tillfälle. Planerar att fortsätt med detta till hösten.
Idé; sång och musik på fritidstid?
Nya bodenvärdar.
Två bodar och nya rutiner med lånesystem, med bodenvärdar från varje klass. Det finns
en bod på vardera sidor om skolan. Varje klass har ansvar en vecka i taget. Varje elev har
ett eget bodenlånkort att ansvara för.
Pingisborden utomhus har inte kommit till användning ännu.
NTA-lådor. (Naturvetenskap och teknik för alla) till ht-13.
Vetenskapsrådet ligger bakom dessa lådor.
Olika teman med färdiga lektionsförslag i varje låda. Lgr11-baserat.
Kommunens skolchef har bestämt att Upplands-Bro kommer att använda sig av dessa.
Gruppansvarig lärare anmäler sig till olika områden..
Man måste gå igenom en 1-dagarsutbildning innan man får använda lådan i
undervisningen.
Hemsida; www.nta.kva.se

Övriga frågor
Toaletterna, allas toaletter är allas ansvar!
Barnen kollar av toaletterna och ger återkoppling.
Ett pågående arbete, och det har blivit bättre.
Kapprummen är ofta stökiga, men i fredags städades alla kapprum av alla elver.
Agnetha hade kapprumsinspektion. Samtliga kapprum var fina, guldstjärna!
Det är främst under fritidstiden då barngrupperna är större, som det blir stökigare.
Kvarglömda kläder rensar vi och efter att föräldrar fått chansen att titta på dem, så skickas
de iväg till UFF.
Skogränsen i kapprummet, det fungerar bättre. Föräldrarna uppmanas att tänka på att
använda skoskydden, eller att ta av ytterskorna.
En förälder vill ha återkoppling kring projekten på fritids.
Pengarna för kvalitetsutvecklingen på fritids. Jobbet pågår fortfarande. Träff varje tisdag
för pedagogiskt ansvariga för att utarbeta en verksamhetsplan för fritids. Målet är att när
terminen är slut kommer det att finnas en konkret handlingsplan. Ht13 görs arbetsplanen.
Utvärdering i slutet på maj.
Finns nu ett “lillfritids”, som är ett anpassat fritids för en mindre barngrupp.

Lärare är välkomna att äta mellis tillsammans med barnen.
Facebook, alla har stängda grupper utom Blåsippan.
Diskussionen om sluten grupp eller icke fortgår. Blåsippan vill att föräldrarna skall säga till
vad de tycker, utvärdering efter det.
Roligt med Facebook, men ambivalent.
Öppna verksamheten har instagram och en blogg.

Vi diskuterade frukosten imorse då det var oroligt i matsalen och incident.
Mobiltelefonerna, bra initiativ att barnen lägger sin mobil i en låda. Bra om mobilerna är
inlåsta! Föräldrar vill att mobiltelefonerna är inlåsta, även på fritidstid.
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