Föräldraråd 11/2-14

Närvarande: Maria Jansson (1B, 4B), Jeanette Karlsson Ekestam (2c), Marie-Louise Ståby (1A), Jenny
Lång (FA), Helena Sannes (1B, 3B), Katarina Forsberg (3B, FA), Elin Kimland (1A, 4A), Agnetha, Anna
RH, Marie HG, Sabina och Eva Edin (kostenheten).
-Agnetha hälsar oss välkomna.
-Eva Edin är här från kostenheten pga önskemål från föräldrar. Kort presentation av sig själv.
-Finns det möjlighet att ha kostråden på kvällstid? Det finns möjlighet att ha den på morgontid för att
barnen också ska vara med.
-Kostintyg som skickats in har föräldrar önskan om att få svar på. Detta handlade om ett kostintyg där
det stod om en önskan om ekologisk mat och då hänvisade Eva till att istället eva.edin@upplandsbro.se. Vi diskuterade kring detta, hur det är möjligt att få ekologisk mat och hur utvecklingen har
varit under de senaste åren. Viktigt med näringsrik mat.
-Vi har stor salladsbuffé som är jättefin.
-Det är viktigt att ha ett bra mellanmål. Varierat pålägg.
-Risgrynsgröten är inte tillräckligt mättande som lunch, så då bör det vara ett bättre mellanmål.
-Ett gem har hittats i maten, vilka åtgärder vidtogs? Det skrevs en avvikels rapport eftersom maten
var av halvfabrikat och kom skickad till köket. Kontakt togs med leverantören.
-Vattnet är inte kallt, går det att göra något åt det? Det är rören som gör att det blir så, spolar man
ett tag så blir det kallare.
-Förstelärare, Agnetha berättar lite om vad det är. Marie Gustafsson Holm är nu en förstelärare och
ska utveckla arbetet/undervisningens kvalité i klassrummen med hjälp av IPADs. Marie visade därför
en kort presentation av hur vi skall gå tillväga. Vi startar med båda år 3 under vt-14. Frågor ställs
kring detta. Ex. hur gör vi om den skulle bli stulen, går sönder? Det ligger på skolans ansvar, det är
inget vi kan kräva från er föräldrar för att skolan ska vara avgiftsfri.
-Sabina presenterar fritids utvärderingsenkät och sammanställningen av svaren.
-Frågor från föräldrar:
-Vem ska föräldrarna maila till fritids vid blanketter osv. Vid påsk kanske vi kan prova att mejla ut
lovlapparna för att kunna ge svar per mejl direkt? Föräldrar ska mejla till respektive
avdelningsansvarig. Gul: Morgan, Blå: Anders, Vit: Jenny, Öppna: Malin S. Vi ska ta upp det om mejl
och lovlappar på torsdags mötet.

- Hur gjorde vi med informationsenkäten om att välja att få hem papper via mail eller inte. Skickade
vi ut den i pappersform? Ja det gjorde vi, för att få in den från alla.
-Påminna om skogränsen, fota och lägga ut på Facebook hur det ser ut om man inte använder
skoskyddet. Alla måste lägga tillbaka skoskydden där man tog dom för Blåsippans skoskydd tar slut
hela tiden för att föräldrar och barn går ut från andra kapprum.
-En förälder tog upp att det I dungen, ner mot Blomman vid ett flertal tillfällen inte funnits någon
personal på eftermiddagen. Fritids ska ta upp det på mötet på torsdag.
-Klättring i träd? Hur högt får barnen klättra? Vi brukar säga ungefär halva trädet. Kan vi få
markering?
- Kommer det ett år 6 infomöte? Längre fram när vi vet mer om hur valet till år 6 gått, hur många
elever får vi i år 6 till hösten, och vad det innebär i form av eventuella extra lokaler osv.
- Lärarförmedlingen som vi skickar efter vikarier från. Det är viktigt att det är utbildad personal,
önskar föräldrarna, i alla fall om det handlar om en vecka med vikarie. Skolledningen svara att vi gör
vårt bästa, men det finns i stort sett inga utbildade vikarier att få tag på, inte heller på de
lärarförmedlingar vi vänder oss till.
- Föräldraråd 3ggr eller 2ggr per termin? Önskemål från en av föräldrarna att ha 3 ggr istället för 2.
Agnetha svarar att vi under våren håller fast vid de två tillfällen vi planerat in, nästa gång 28/4-14.
Agnetha påminner också om att skolan kommer att bjuda in till frukost en gång under våren.

Vid datorn; Sabina Karén

