Fö
örä
äldrarå
åd 131007

Nä
ärvarande: Jenny Lång, FA, Elin Kimland, 4A och1A, Jeanethe Karlsson Ekestam, 2C,
Ann-Kristin Citak, 5A, Joseph Haddad, 1C, Naima Dahiv Ali, Sari Lenemark, 1C,
För skolan: Agnetha Sjöholm, Sara Marinilli, Viveka Grujicic, Anna Robertsson Hallberg
Aktuell info: vi har haft författarbesök av Lena Ollmark som besökte alla klasser. Sara
berättade om besöken i klassrummen. Lena skriver bland annat manus till Spöket Labanfilmerna. Hon inspirerade alla elever att börja skriva.
Lena Ollmark var jättenöjd och tyckte vi tog emot henne väl. Anna berättade om
LEGIMUS – Legimus är MTM:s egen app för att spela upp talböcker. Fråga - finns det tid
att lyssna på böcker på fritids? Vi kollar upp på nästa PKO. Vavva berättar att alla elever
får högläsning i klassrummen.
Vi har fått en ny kurator, Kajsa Laurell, som börjar idag.
Fö
örä
äldramö
ötet - synpunkter? Upplägget?
Föräldrasynpunkter: svårt att vara delaktig när man har syskon och mötet är samma dag
och tid för alla. Svårt när det är så många som presenterar sig samtidigt. Trevligt. Värde i
att få se alla. Kanske ex. F-2 före gemensam samling och 3-5 efter den gemensamma
samlingen. Trevligt att se ansikten på namn man hör om, men lite långdraget. Många i
personalen har gått hem när man hämtar, så trevligt att få se vilka de är. Man hinner
glömma namnen när så många presenterar sig samtidigt. Kanske en "folder", eller skicka
hem foton på personalen istället? Eller presentera gruppvis? Bra tillfälle för skolsyster att
få fram viktig information. Innehållet? Bra. Nyttigt. Bra diskussioner i klasserna om
förväntningar. Bra med ansvarsuppgifter. Skoldagboken är bra.
Matematiklyftet. I hela Sverige satsar man under fyra år på att öka måluppfyllelsen i
matematik. Lärarna som deltar måste undervisa i matematik. Vi har tre handledare i
kommunen. År 1-3 har en egen grupp, och år 4-5 slår ihop med Härneviskolan. De träffas
var fjortonde dag 2-2,5 timmar. Det är ett kollegialt lärande. Material från Skolverket.
Agnetha är oftast meden stund. Pågår hela läsåret. Just nu handlar det om tal och
taluppfattning. Lärarna tycker att materialet och diskussionerna är bra. Karin W använder
olika matematikböcker till eleverna. Fungerar bra. Agnetha är med i matematiklyftet för
rektorer. Förskoleklasserna hakar på i januari, dock har kommunen inte fått pengar för
någon handledare för dem i dagsläget. Vi får se hur det löses. Finnstaskolan har haft bra

resultat på nationella proven. Matematiklyftet handlar om att få syn på sin egen
undervisning, och eleverna ska få syn på sitt eget lärande.
Vad hä
änder på
å fritids - kikar ni på hemsidan?
Fritids – Vavva berättar. Försöker jobba med en röd tråd mellan skola och fritids. Just nu
pågår en fotbollsturnering. Barnen är engagerade på ett sportsligt sätt. Turneringen har
varit mycket populär. Vi har nu förmånen att ha aktivitetsansvariga som förbereder
aktiviteterna, vilket alla tycker är jättebra. De aktivitetsansvariga har förmiddagen avsatt för
att planera för detta. Öppna verksamheten erbjuder också aktiviteter, även om det är lite
mer komplicerat att planera för dessa, då personalen aldrig vet hur många barn som
kommer varje dag. Vi har simning på onsdagar - personalen kontrollerar att barnen kan
simma innan de får åka i den blå vattenkanan. Barnen uppskattar detta väldigt mycket.
Aktiviteterna anslås på en dörr utomhus. Nya anslag varje vecka. Barnen anmäler sig
själva. Föräldrar tycker det är bra med strukturerade aktiviteter med tanke på att det är
många barn på fritids. Vi har även en bod på centrumsidan, och personalen är nu
utplacerade på olika "stationer" istället för att gå runt. Barnen vet att personalen finns på
dessa platser. Västarna underlättar. Bättre att personalen står "still" så att barnen vet var
de ska leta upp dem. Personalen har "egna" platser. Föräldrarna uppskattar västarna!
Hur får barnen på öppna verksamheten vetskap om aktiviteterna? Det finns en kalender
där aktiviteterna finns anslagna. Finns även en facebookgrupp, "Öppna verksamheten".
Förslag från föräldrarna:
Det borde stå på hemsidan att det finns en kalender på öppna.
Föräldrarna upplever mindre klungor bland personalen nu.
Det finns möjlighet att få komma och äta frukost för öppna barn mot en kostnad av 10:/dag.
Extra parkeringsplatser. Maria Holdo har varit här och tittat. Agnetha hörde först inget,
och tog kontakt med Maria Holdo igen. Fick sedan svar att kommunen/utbildningskontoret
inte är villig att avsätta pengar till en ny parkering. Kommunen har ingen skyldighet att
tillhandahålla personalparkering. Kommunen hänvisar till centrumparkeringen och
uppmuntrar till miljötänk. Blir ingen ny parkering i nuläget. Agnetha kan dock ta det en
vända till.
Extrastä
ädning. Agnetha har beställt extrastädning av skolans elevtoaletter (endast de i
själva skolbyggnaden). Vid 11.00 kommer det en person och städar en extra gång/dag,

utöver den städning som görs på kvällen. Inga klagomål hittills. En förälder klagar på
toaletten på Blåsippan. Fortfarande papper på golvet. Det är störst tryck på
fritidstoaletterna. Vädjan från föräldrarna till alla föräldrar – lär pojkarna att sitta ner på
toaletten. Måste tränas hemma - sitta, torka, tvätta händerna.
Förslag från föräldrarna – maila ut vädjan till föräldrar angående toalettrutiner.
Påminnelse till föräldrar från föräldrar - sätt på er skoskydd! Finns massor av skoskydd.
Påminn om skogränsen! Skriv STOPP! med tejpen. Har varit svårt att hitta skoskydd - lägg
dem mer lättillgängligt!
Föräldrarna upplever att matsalsmiljön blivit bättre.

Inbjudan till öppet hus 24 oktober. Alla hade fått den. Det är en obligatorisk skoldag för
år 1-5, 16.30–18.15. Dagen efter (fredag 25/10) slutar barnen efter lunch. Fritids är öppet
som vanligt.
Föräldrar ska förhoppningsvis hjälpa till genom att laga mat och bjuda (runt 8 portioner) till
klassen. Har man inte en annan nationalitet, kan man bjuda på mat från ”sitt” landskap.
Blir det ingen mat i någon grupp, så blir det inte. Alla får inte plats i matsalen samtidigt, så
vi har delat upp det, se inbjudan. Vi hoppas att ni ställer upp! Senast den 11 oktober ska
anmälan in.
Föräldrafrukost – det kom ett 20-tal föräldrar till gulsippans frukost, blåsippan hade runt 50,
och vit drygt 20 föräldrar. Vi fick bra uppskattning! Föräldrar kommenterade att vissa
föräldrar inte torkade eller plockade undan efter sig. Bra initiativ. Kul att se personalen i
köket. Bra att bjuda in till frukost, det blir inte lika synligt för barn som inte har mamma eller
pappa med sig. Påminn gärna föräldrar att ta sig tid att hälsa på i skolan. Skulle betyda
mycket om fler föräldrar kommer och hälsar på.
Liten smolk i bägaren - väldigt många som inte betalade. Trist! Föräldrarna tycker att vi
ska ta upp det i veckobrevet. Det är köket som ska ha pengarna.
Grö
ön flagg - senast 2015 ska alla enheter i kommunen vara certifierade (Grön Flagg eller
liknande).
Övrigt. Regler - egna saker - ta med egna bollar etc. Är det ok? Agnetha föreslår att vi
köper in nya bollar till år fem. Vavva berättar att det är stor omsättning på bollar på skolan.
Barnen älskar att spela boll och bollarna slits ut.

Inför dagens föräldraråd hade vi fått återbud från fyra klasser. Föräldrarna vill ha två
representanter från alla klasser. Alla är ändå välkomna. Agnetha går ut med brev. Bild och
mailadress på representanterna.?
Disco - år fem anordnar för alla! Välkomna den 19 oktober (inbjudningar sitter uppe på
skolan).
Årets Luciafirande blir den 12 december för f-klass – år 2, på eftermiddagstid.
Nästa möte sker tisdag 3 december – välkomna!
Vid protokollet:
Anna Robertsson Hallberg
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