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Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Inget att följa upp från föregående möte
Bitr. rektor Rose-Marie Mild informerade om kommande arbete med skolans regler. Skolan vill omarbeta ordnings-och
säkerhetsreglerna och göra dem mer tydliga för eleverna. Arbetet ska ske i klasserna, elevrådet och i personalgruppen.
Nuvarande regler delades ut för att föräldrarna i samrådet ska få komma med synpunkter på reglerna, kan vi skapa färre men ”enklare”
regler som är lätta att komma ihåg för eleverna. Föräldrarna i samrådet tar med sig uppgiften hem och återkommer till nästa samråd
Likabehandlingsplanen delades ut till föräldrarna i samrådet och alla får i uppgift att komma med synpunkter och kommentarer på
planen till nästa samråd. En förälder hade önskemål om att vi skulle skicka med respekterar-reglerna så att föräldrarna får en god
kännedom om skolans värdegrund
Rektor informerade om SKA-planen (Systematiskt kvalitetsarbete) finns i sin helhet på skolans hemsida. Rektor redogjorde för några
fokusområden t.ex. SYV (studie och yrkesvägledning), IKT i skolan, integration av nyanlända, elevhälsan, Grön Flagg-hållbar
utveckling och betyg och bedömning.
Lärare Madeleine Cronfalk informerade om Grön flagg (skolan har fått förnyat miljöcertifkat, fokus ligger på miljöfrågor för eleverna).
Bergaskolan har ett miljöråd, Gröna rådet med representanter från alla klasser. Just nu arbetar Gröna Rådet med miljömärkning.
Diskussion i samrådet om kvarglömda kläder. Föräldrar kom med olika förslag för att så många kläder som möjligt ska hitta tillbaka till
sin rätta ägare. Ett förslag var att elever får hjälpa till att hänga upp alla kläder på linor utomhus för att visualisera mängden för eleverna
och så att de får möjlighet att ta hem de kläder som är deras. Skolan återkommer i frågan.
Rektor pratar om beslutet att Bergaskolan blir en F-6 skola from HT-16, att skolan kommer att få paviljonger på skolgården mitt emot
Knallen. Lek-ytan som försvinner kommer förmodligen att återställas vid fotbollsplanen vid nuvarande klätterapan. Skolan behöver
rekrytera nya lärare i samband med utökat elevantal.
Rektor informerar om kommande renovering, upprustning som startar v. 18
I samband med renoveringen kommer skolan att göra om vissa lokaler till små undervisningsrum. Skolans personal har börjat rensa
och packa. Karta över etappindelningen visades.
Önskemål om klämskydd till skolans ytterdörrar önskas av föräldrar i samrådet, rektor kontaktar Upplands-Bro Hus.
Fråga från förälder om Skolan arbetar med faddersystem? Rektor svarar att det är ett arbete som legat vilande men nu är på gång
igen. Gemensamma händelser som OS skolan och andra aktiviteter som lekdag är inplanerade under vårterminen.
Information från det Centrala skolrådet av Susanne Lång Bergaskolans representant, anteckningarna kommer att finnas Bergaskolans
hemsida.
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