Fö
örä
äldrarå
åd Finnstaskolan 131203
Nä
ärvarande:
Jenny Lång FA
Helena Sannes 1B, 3B
Elin Kimland 1A, 4 A
Johan Carlsson 1C
Katarina Forsberg FA, 3 B
Marie-Louise Ståby 1A
Caroline Porshage 1A, 2A
Fredrik Bjurman 1B
Agnetha Sjöholm
Laila Casemyr
Morgan Lindholm
Aktuell info: samtliga klassrum får interaktiva projektorer från årsskiftet. Det är beställt och klart.
För närvarande har vi sex projektorer. Vi hade fortbildning för åtta lärare igår. Laila berättar lite om
funktionerna.
Fler iPads köps in - de kommer i januari. Vi riktar oss mot år 1 och år 3. Anledningen till
möjligheten att göra detta är att kommunen betalat in för mycket försäkringspengar (AFA) som nu
återbetalas. Vi kommer även att satsa på utemiljön. Det kommer ett klätternät i vår (går inte att
montera än). Det fanns önskemål om linbana, men eftersom så få barn kunde åka i taget, valde vi
klätternätet. Det kommer även ett fastmonterat bord till sandlådan.
FN-dagen: synpunkter från föräldrar: bra initiativ, jätteroligt, barnen uppskattar när vi vuxna tar del
av deras vardag, borde haft de små barnen först, trevligt, bra och fint, blir dock en väldigt lång dag,
svårt att få in alla föräldrar, olika hur mycket mat det var i klasserna, kul med bilderna, ovärderligt
med inläggen på fritids facebook-inlägg, en trevlig dag, har bara hört positivt, kul med nya saker,
det har varit kul med förlängd skoldag
Personalen önskar att i fortsättningen ställa ut all mat i korridoren för att öka gemenskapen.
Trevligt med föräldrafrukosten. Positivt bemötande av lärarna när man kommer. Föräldrar är alltid
välkomna. Agnetha informerar att det kommer nya frukostdagar i vår
Vad hä
änder på
å fritids:
Morgan berättar om gemensamma aktiviteter på fritids. Just nu har alla avdelningar varsin
adventskalender som är fylld med olika aktiviteter varje dag. Morgan berättar lite om
aktivitetsgruppen, som ansvarar för planeringen och förberedelser för de aktiviteter som sker på
fritids. Morgan berättar om Verksamhetsplanen (kommer på hemsidan) och Arbetsplanen som
fritids nu har färdigställt. Verksamhetsplanen bygger på Läroplanen, LGR11, och arbetsplanen
bygger på verksamhetsplanen. Fritids innefattas av läroplanen. Morgan berättar även om LPP

(Lokal Pedagogisk Planering), som innehåller syfte, mål och centralt innehåll. Dessa läggs upp för
fritids samtliga verksamheter. Morgan berättar att pärlplattor är väldigt populärt just nu - mycket bra
för finmotoriken. Barnen lär sig också läsa mönster. Det har även startat fritidsråd på fritids, för att
öka barnens delaktighet.
Föräldrar märker bättre närvaro bland personalen utomhus. Önskemål från föräldrar - mer variation
på utelekar - inte bara fotboll. Just nu blir det mörkt redan vid 15.00, så det blir inte så mycket
utesport. Agnetha berättar även om att Susanne Berniér har elevledd rastverksamhet på vissa
raster.
Agnetha berättar om öppna verksamhetens spa-eftermiddag förra veckan - bara för killar - något
som var väldigt uppskattat! De gör väldigt mycket roligt på öppna verksamheten.
Fråga från förälder - hur fungerar det med resurspersoner? Föräldrar upplever att stödet håller sig i
bakgrunden. Vårt jobb är att jobba för inkludering.
Föräldrar upplever att barnen inte duschar efter idrotten. Problemet är inte att duscharna är
ofräscha.
Fråga från föräldrar: Är det fler personal på fritids i år mot förra året? Inte jämfört med vt -13. Vi
sätter oftare in extrapersoner och vikarier när det går att få tag på.
Föräldrarna upplever att det har hänt mycket på fritids. Struktur. En förälder berättar att hon hörde
saker på byn om fritids innan vi började och blev lite orolig – men hon upptäckte snabbt att oron
som infann sig då var obefogad.
Bra att personalen låter barnen ringa hem och själva berätta vad de har gjort, och sedan pratar
även personalen med föräldern.
Generellt har det blivit bättre med det dåliga språket. Bra med dörren mellan gul och blå. Mer lugn
och ro på fritids.
Biblioteket:
Laila berättar att hon jobbar i biblioteket på tisdagar på torsdagar (halvdagar). Laila har
introduktionsdagar med barnen och lär dem hur biblioteket fungerar. Laila har startat ett
biblioteksråd, och de träffas en gång i månaden. Barnen har fått vara med och önska böcker, laga
trasiga böcker, göra lånestickor, mm. De har fått vara med och göra en omröstning, vilket de tyckte
var jättekul. Vi har också haft författarbesök, av Lena Ollmark och Mats Wänblad (kommer vecka
11) och en av dagarna kommer även Lena Ollmark tillbaka.

Förtydligande - eleverna får låna hem böcker. Föräldrar önskar mer läsning i skolan - PISAundersökningen som kom idag visar ju att Sveriges femtonåringar försämrats mest vad gäller
läsförståelse.
Anita Edman från Folkbiblioteket jobbar numera hos oss två dagar i veckan. Hon har sagoläsning,
spökberättelser, läsinspiration, lästräning mm. Hon hjälper även Laila att omorganisera biblioteket.
Laila upplever att eleverna lånar mer böcker nu. Laila berättar om Bokjuryn. Eleverna har fått vara
med och välja nya böcker till biblioteket.
Föräldrar efterlyser läshörna på fritids. Kan fritids göra "utflykter" till biblioteket? Både till
skolbiblioteket och till folkbiblioteket.
För barn som inte går på fritids öppnar skolan 08.00. För enstaka barn som inte går på fritids finns
möjlighet att betala för frukost, och därmed få sitta inomhus från 07.30 och äta frukost.
Info kring brandö
övning:
När det är brandövning (1ggr/termin) så vill vi göra det så realistiskt som möjligt - vilket innebär att
barnen springer ut i strumplästen. Inga synpunkter på detta framkom.
Vä
älgö
örande ändamå
ål:
I samband med lucia (12 december) ska fritids genomföra en ljusmanifestation ute på gården med
lyktor som barnen själva har gjort. Efter det så säljs lyktorna för en liten peng och intäkterna går till
välgörande ändamål.
Femmornas luciatåg får endast femmornas föräldrar delta på (av utrymmesskäl).
Vå
årens fö
örä
äldrarå
åd 2014:
Tisdag 11 februari
Måndag 28 april

Parkering:
Inga nya parkeringsplatser kommer att ordnas – kommunen prioriterar att lägga pengar på barnen.
Vi ska försöka se till att få linjerna uppmålade igen. Vädjan från föräldrar till föräldrar att inte
stanna/parkera i vändplanen (det blockerar för andra).
Åhö
örarvecka:
Förslag från förälder. Tanke – är det lättare att komma och besöka skolan om det finns en specifik

åhörarvecka? Nej, tror flera föräldrar. Åsikt från annan förälder - bra att komma som enda förälder,

då ser man mer av det normala, det som verkligen händer. Mer naturligt, en hel vecka kan
upplevas onaturlig för både elever och personal. Önskan från föräldrar att lärarna ska påminna i
veckobreven att föräldrar alltid är välkomna.
Lärarna vill att föräldrar som kommer och hälsar på inte bara sitter och tittar, utan att de även
hjälper till i klassrummet.
Luncherna:
Tanke från förälder – barnen äter så tidig lunch, och viss oro om maten har lågt d-vitamininnehåll –
vilket man kan läsa om i tidningarna idag. Agnetha förklarar att vi inte kan lägga tiderna
annorlunda, eftersom Broskolan också ska äta. Föräldrar poängterar att mellanmålet blir väldigt
viktigt när barnen äter så tidigt. Agnetha förklarar att kökspersonalen gör så gott de kan med de
resurser de har – och de är väldigt duktiga och tillmötesgående. Påminnelse - ni är alla välkomna
på matrådet. Agnetha ställer frågan om det finns intresse att bjuda in kostchefen till ett kommande
föräldraråd, på vilken föräldrarna svarar ”ja”.
Uppsim - idrotten - dålig återkoppling! Bra att gå ut med information om vad som testas, och hur
simundervisningen går till innan det är dags. Agnetha skall informera berörda lärare.

