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Minnesanteckningar från föräldrasamråd
2013-05-15
Tid: 18.30–20.00
Plats: Bergaskolans arbetsrum
Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
• Uppföljning av föregående mötets protokoll
• Trafiksituationen, Yvonne Stein är kontaktad och kommer att besöka skolan på morgonen då många
elever, föräldrar och personal kommer samtidig
• Åk 3och åk 4 kommer att delta i forskningsprojektet om att förebygga psykisk ohälsa hösten 2013
• Rubinens förskoleklass kommer att göra besök på den lokala bondgården som föräldraföreningen
föreslog på föregående föräldrasamråd.
• Rektor har informerat lärare om uppdelning av elever vid lärares akuta frånvaro.
• Fråga från föräldraföreningen hur vi följt upp frågan om sämre trivsel i några klasser framkommiti
AMT:s enkät samt oro för mobbning, rektor svarar att allt som skolan får kännedom om utreds
• Uppföljning av föräldraföreningens möte, fortsatt diskussion om fotografering, föräldraföreningen har
ej fått bekräftelse på skickade mail. FF återkommer efter svar.
• Föräldraföreningen har beslutat att föreningen ska upphöra i och med årsmötet hösten 2013 Rektor
tackar för all insats som föräldraföreningen gjort på Bergaskolan.
• Rektor presenterade lokalförslag för läsåret 13/14 och informerade om rekrytering av ny personal som
p.g.a. att skolan växer samt pensionsavgång.
• Rektor informerade om att skolan tilldelats medel för nyanskaffning av möbler och medel till skolans
utemiljö
• Den 10 maj ”klämdagen” var det 35 elever var anmälda från alla tre skolor: Bergaskolan, Brunnaskolan
och Lillsjöskolan det kom sammanlagt 4 elever. Bergaskolan hade 10 elever anmälda och det kom 4
elever Diskussion om hur vi ska få högre svarsfrekvens från föräldrar, ett förslag från
föräldraföreningen var att föräldrar ska kunna meddela sig via sms.
• Magid , personal från fritidshemmet berättade om fritidshemmets dag som uppmärksammades den 14
maj, Delar av verksamheten presenterades. Informationen kom ut en aning sent. Magid informerar om
att fritidshemmet from nu kommer att ha mycket aktiviteter utomhus. Åk 2 kommer att ha sina
avslutningsmiddagar i juni. Åk 5 har sin den 12 juni.
• Skolavslutningen kommer att vara i Skogakyrkan den 14 juni
Nästa möte 11 september
Rose-Marie Mild
Vid anteckningarna

