Föräldraråd måndag 2015-11-30
kl. 18.00–19.30 i personalrummet.
Närvarande:
Rektor Agnetha Sjöholm, bitr. rektor Anna Robertsson Hallberg, Susanne Blomkvist lärarrepresentant
och Stefan Gustavsson , personalrepresentant. Kostchef Jenny Pettersson och kökschefen i Broköket
Erik Eriksson.
Maria Lindahl 1b, Jenny Apro 1b, 3b, Johan Carlsson 3c, fb, Jenny Lång 2a, Daruiush Adineh Fb.

1. 18.00-19.00 enl. önskemål från förra föräldrarådet har vi bjudit in kostchef Jenny Pettersson och
kökschefen i Broköket Erik Eriksson.
Uppdraget är att följa rekommendationerna från Livsmedelsverket. Menyerna anpassas efter säsong.
Kostenheten vill uppmuntra till att våga pröva på nya grönsaker. Hållbarhet – i köket jobbar de med
olika miljöfrågor, anpassar menyerna, minskar köttet och ökar grönsakerna samt även mer grönsaker i
maten. Matsvinnet jobbas det med. Köket försöker hålla ner halvfabrikat. För att kunna laga mer
maten från grunden kommer det att bli mer kött i långpanna. Målet är att en gång i veckan servera
vegetarisk mat. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ.
Köket lagar mat till 2000 personer.
I matrådet finns det en representant från varje klass. Det är tänkt att försöka ha matråd två gånger per
termin.
Matsalen kommer att möbleras om. Matdiskarna kommer att flyttas. Konsulter har tagits in för att ge
förslag på hur det kan göras om. Tanken är att flödet ska bli bättre och mindre kö. Det kommer vara
omgjort i januari. Den vegetariska maten kommer att lyftas fram mer.
Det är ca 800 elever som äter i matsalen.
Råvarukostnad för lunch är ca 10 kr, mellanmål ca 6 kr, frukost ca 6 kr.
Förslag om veckans grönsak, Jenny Pettersson tar med sig det.
Föräldrar upplever att deras barn blir stressade av miljön i matsalen, då tiden är väldigt kort. Vissa barn
tycker även att det är jobbigt när de äldre eleverna kommer.
Förslag/ tanke om att kanske de yngre eleverna kan äta i klassrummet. Frågan kommer att undersökas.
Kanske få matvagnar utkörda till klassrummet.
Mellanmålet är ett mellanmål, ej en komplett måltid.
Utflyktsmaten kommer att ses över.

2. Centralt föräldraråd 21/10-15, rapport från Håkan Berg och Elin Quas som deltog från oss.
Blir nästa gång.
3. Utvärdering/synpunkter från FN-dagen/Öppet hus 22/10-15.
Bättre med att maten bara är i klassrummet eller på fritidsavdelningen istället för långbord i
korridoren.
Positivt.
Trevligt med att alla barn deltog på scenen. Att de får öva sig i att uppträda. En fin tradition.
Kul med film och dans.
4. Aktuell info om tjänster m.m.
Det är jättesvårt att rekrytera lärare. Vi har haft annonser ute sen sommaren. Vi söker nu en lärare till år
3 (februari), en till år 4 (januari) och 1-2 tjänster som resurslärare för ökat stöd på lågstadiet. I
dagsläget har vi inga sökanden på dessa tjänster. Det är svårt att rekrytera lärare i hela Sverige, det är
stor lärarbrist.
Det finns ett uppdrag från politikerna om ett skapa ett skolutvecklingsprogram för skolorna i
Upplands-Bro. Grundskolechefen var med på vårt elevråd den 17/11. Han hade skickat ut två frågor till
klasserna. Elevrådsrepresentanten tog med sig till elevrådet åsikter från klasserna.
Vad är bra med vår skola, exempel?
Hjälpsam personal, ipads, 2 fotbollsplaner, musik på lektionen, alla är glada på vår skola, bra med skåp
i år 4 och 5, utflykter, bra leksaker i boden, vuxna hjälper till vid konflikter, man får lära sig läsa och
skriva m.m.
Vad kan bli bättre på vår skola, exempel?
Fler fröknar i dungen, inte skräpa ner, fröknarna och barnen behöver bli bättre på att lyssna på
varandra, mindre antal elever i klassen, fler saker till boden m.m.
Hur är en bra lärare?
Vad är en rolig lektion?
Trivselledarna.se
Skolfoto: i år valde vi rektorer i Broområdet att bara ta gruppfoto. Många har ej råd med fotopaketet.
Det finns föräldrar som tycker detta är tråkigt men förstår anledningen. Att ordna skolfotografering
ingår inte i skolornas uppdrag enligt läroplanen.
5. Övrigt
Vi har Luciatåg f-2 på torsdagen 10/12 klockan 8.00. År 5 har Luciatåg för skolan och årskurs 5:s
föräldrar fredag 11/12.

Förslag om att Uppmärksamma Nobel på något sätt.
Utefritids på morgonen: Det kommer fortsätta, personal upplever att morgonfritids blir lugnare samt
att barnen får frisk luft.
Ibland är det barn på fritids i 1b:s klassrum själva. De händer att de leker väldigt häftiga lekar. Personal
behöver tänka på att kolla in där.
På lärplattformen ser informationen väldigt olika ut. Kommunen håller att på kolla på en
helhetslösning där bara en inloggning behövs för att komma åt all information.

Sekreterare: Susanne Blomkvist

Justerare: Agnetha Sjöholm

