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Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
 Uppföljning av föregående mötes protokoll
 Föräldraföreningen har diskuterat skolfotografering och avtal. Föräldraföreningen vill helst bryta
föregående avtal. Rektor Carina kontaktar kommunens jurist för att få ett klargörande om avtalet är
giltigt eller ej. Om det ej går att bryta avtalet vill föräldraföreningen ändra villkoren .
 Föräldraföreningen undrar om de har någon representant i skolmiljögruppen? Rektor Carina
återkommer efter samtal med skolmiljögruppen.
 Rektor Carina meddelar att Upplands-Bro kommun och Bergaskolan kommer att delta i
matematiklyftet. Bergaskolan har även kommit med i skolverkets utbildning Värdegrund och
Likabehandling.
 Bitr. rektor redogjorde för hur arbetet fortskrider med fritidshemsprojektet, att vi tagit kontakt med en
dramalärare som kommer att återkomma med tidsplan och kostnadsförslag.
 Rektor informerar om att perioden för nationella prov har startat.
 Rektor informerar om kommande enkäter som ska genomföras, AMT-enkät till alla elever och enkät om
synpunkter på skolan, till föräldrar och elever åk 3 och åk 5.
 Diskussion om lovlappar, att det inte har fungerat så bra för föräldrar att svara via mail,
Föräldraföreningen föreslår ett webbaserat system som finns i andra kommuner. Tills vidare återgår
skolan till lappar i pappersform.
 Earth Hour kommer att uppmärksammas i kommunen och alla elever på Bergaskolan får med sig ett
ljus hem och ett brev till föräldrar kommer att bifogas med informationsbreven.
 Fråga från föräldraföreningsrepresentant om vilka regler som finns angående skolskjuts till elever som
har växelvis boende i annan kommun. Rektor Carina hänvisar till kommunens hemsida och till Jan
Näsmark på kommunen.
 Föräldraföreningen frågar om situationen på skolan just nu. Vi diskuterar om mobilanvändandet som vi
upplever har ökat. Rektor Carina ställer frågan om möjlighet till gemensam satsning med
föräldraföreningen kring en föreläsning om sociala medier. Föräldraföreningen återkommer om vi kan
dela på kostnaden för en föreläsare när det gått igenom sin budget. Förslag från föräldraföreningen att
man på föräldramöten diskuterar användandet av sociala medier.
 Den 15/8 och den 16/8 kommer Bergaskolans ordinarie verksamhet vara stängd omsorg kommer att
ordnas för de elever som har behov av det med vikarier eventuellt på annan plats. Den 15/8 är all
personal på utbildning, den 16/8 har all personal gemensam planeringsdag.
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