BERGASKOLAN
http://www.upplands-bro.se//Bergaskolan
Minnesanteckningar från föräldrasamråd
2013-10-15
Tid: 18.30–20.00
Plats: Knallen
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Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna. Presentation av alla deltagare vid
dagens möte.
Rektor Carina informerar om vad föräldrasamrådet ska innehålla och vilka frågor vi
tar upp.
Genomgång av föregående minnesanteckningar. Ida Mattfolk teknisk chef på
tillväxtkontoret har varit på Bergaskolan och tittat på trafikmiljön. Några saker
kommer att åtgärdas omgående, två tallar vid övergångsstället tas ner samt andra
träd och buskar som skymmer sikten. Övergångsstället ska målas. Arbetet med
parkering och trafikmiljön är enligt Ida Mattfolk ett prioriterat område
Solskydd kommer att sättas upp på skolans södra sida där det tidigare funnits ett
skydd.
Fotograferingen är genomförd och gruppkort är tagna. Föräldrar kommer att få
tillgång till bilder via länk eller på något annat sätt, rektor återkommer med
information Rektor Carina informerar om pågående LJUS- Utvärdering
Bitr.rektor Rose-Marie informerade hur demokratiarbetet fortskrider.
Övriga frågor: bitr. rektor frågar om någon föräldraföreningsrepresentant är
intresserad av att delta i matrådet, nästa möte är den 5/11 kl.8.30
Fråga från föräldrarepresentant angående ekonomin, rektor svarar att budgeten är i
balans. Vidare informerar rektor om kommande AFA-pengar som ska fördelas i
skolorna i kommunen. Pengarna ska användas till interaktiva läromedel och
läromedel som svarar mot läroplanen för grundskolan, LGR 11.
Önskemål från föräldrarepresentant, att personalen alltid ska bära namnskylt, rektor
svarar att alla har namnskylt men när personalen arbetar utomhus syns det inte alltid.
Personalen har tillgång till jackor med skolans namn på ryggen samt reflexvästar.
Fråga från föräldrarepresentant om hur vi gör med de elever som ej har möjlighet att
ta med matsäck Rektor svarar att matsäck vid naturskola inte är ett krav. Vid två
tillfällen/termin kan man be att elever tar med sig matsäck.
Fråga från föräldrarepresentant, hur arbetar vi på skolan med mångfald. Sigrun,
lärare i åk 1 berättar att det är en ofta förekommande diskussion med elever, att det
är ok att vara olika, att man behöver olika saker och det är viktigt att skolan tänker på
att erbjuda pojkar och flickor samma aktiviteter.
Fråga från föräldrarepresentant om hur vi arbetar med fadderverksamhet. Föräldrar
önskar information om omfattningen. Rektor Carina kommer att be lärarna att
informera om fadderverksamheten i sina veckobrev/informationsbrev
Fråga från föräldrarepresentant om förbudet mot pockémonkort har gett någon
effekt? Magid från fritids svarar att fritids erbjuder andra aktiviteter och att ingen elev
frågat efter korten.
Rektor Carina informerar om en blogg som kallas ”skolsnusket och med anledning av
det har rektor och bitr, rektor gått runt i skolan och hittat några förbättringsområden.
Magid informerar om hur vi fortsätter arbetet med att höja kvalitén på fritidshemmet
Magid berättar att han startat en populär Spa-aktivitet på Knallen. Magid erbjuder
fotmassage på fredagar.
Rose-Marie, bitr. rektor bekräftar att arbetet med att höja kvalitén på fritidshemmet
fortsätter och att vi alla är tacksamma för att föräldrar hade möjlighet att hämta sina
barn tidigare den 4 oktober då all ordinarie fritidshemspersonal var på en
fortbildningsdag i Lösningsinriktad pedagogik (LIP)

Nästa möte 2013-11-13
Antecknare: Rose-Marie Mild

