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Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
 Uppföljning av föregående protokoll
 Föräldraföreningen har diskuterat skolfotografering, deras förslag är att det endast tas gruppbilder på
skolan och vill man ha porträttbild ordnar föräldraföreningen en fotograf som kommer hit en kväll och
gör detta. Skolan ställer sig bakom detta förslag.
 Rektor Carina informerar om brandtillsynen vi haft under hösten. From nu får vi vara högst 150
personer i idrottssalen och 100 personer i matsalen. Detta får konsekvenser för möjlighet för föräldrar
att delta vid bl. a julavslutning och luciafirande. Skolan kommer fortsätta diskussionen hur vi ska göra i
framtiden.
 Utvärdering av julpysseldagen. Föräldraföreningen upplever att det var en mycket välbesökt och lyckad
kväll.
 Bitr. rektor Rose-Marie presenterade fritidshemmets projektansökan, kommunen har satsat 1 miljon
kronor för att utveckla fritidshemsverksamheten. Vi på Bergaskolan har sökt och fått beviljat 70 000 kr
för att utveckla dans-och drama på fritidshemmet.
 Rektor Carina informerar om att Bergaskolan har ansökt om att få delta i matematiklyftet. Det är en
fortbildning i matematikdidaktik för lärare. Alla lärare på Bergaskolan som har behörighet att undervisa
i matematik är anmälda. Information om matematiklyftet finn på skolverkets hemsida.
 Fråga från förälder via föräldraföreningen om fritidshemmets personals arbetssituation, är det för
stressigt? Föräldern upplever att meddelanden man lämnat på telefon inte når fram . Rektor Carina
svarar att telefonmeddelanden om att elever ska gå hem själva en viss tidpunkt ej kan prioriteras. Det är
viktigt att personalen fokuserar på verksamheten med eleverna. När det gäller synpunkten om stress
svarar rektor att personalen upplever att det är lugnare på fritidshemmat när man har fler planerade
aktiviteter efter mellanmålet. Fritidshemmets personal tycker att man har en bättre spridning i olika
klassrum med olika aktiviteter vid tex. skapande. Fritidshemmet använder även biblioteket, idrottssalen
vid flera tillfällen i veckan. Fritidshemmet har också särskilt planerade utomhusdagar.
 Fråga från förälder om besvär med parkering vid skolan, elever tvingas ut på gatan för att kunna
passera. Rektor Carina kommer att kontakta den nyanställda person som är ansvarig i kommunen
angående vår trafiksituation. Detta är även framfört till politiker
 Fråga från förälder om läxor, rektor och lärare svarar, vi har fasta läxdagar. Vissa klasser har läxor som
sträcker över samma vecka, andra klasser har läxor som sträcker sig över helgen till nästa vecka.
Lärarna erbjuder extra studiestöd under veckan.
 Annika, fritidspersonal berättar om hur hon har varit inne i åk 5 och pratat om hur man kan lösa
konflikter. Att man ska ta ansvar för hur man pratar med varandra och att man alltid har ett val. Annika
upplevde att eleverna var intresserade och lyssnade.
 Föräldraföreningen vill att vi påminner alla föräldrar om att vara observanta på om det förekommer löss
igen.
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