BERGASKOLAN
http://www.upplands-bro.se//Bergaskolan
Minnesanteckningar från Föräldrasamråd
2016-05-11
Tid: 18.30–20.00
Plats: Knallen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Uppföljning av föregående möte, frågan om klämskydd kvarstår från förra mötet. Frågan kommer att lyftas på nästa byggmöte skolan
deltar i den 18 maj
Förslag från en förälder angående skolans regler ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” komprimera gärna reglerna tycker
föräldrarna.
Föräldrasamrådet gick igenom likabehandlingsplanen som skickades med föräldrasamrådets representanter vid förra mötet. Rektor
informerade om att skolan har gjort ett omfattande arbete och reviderat den i sin helhet 2014 med tillägg maj 2015. I år har den
reviderats i elevrådet. Föräldrarepresentanterna har inget att tillägga till Planen.
Stefan Karlström IT-ansvarig på Bergaskolan informerar om det nya forumet för kommunikation, V-klass. Föräldrasamrådet tittade på
en demonstrationsfilmtillsammans
Rektor informerar om pågående renovering, allt går enligt planen, verksamheten har fortsatt i stort sett som vanligt en förälder påminde
om att skolan bör aktualisera utrymningsvägarna.
Fråga från förälder angående bedömningen som meddelas under utvecklingssamtalen, några föräldrar i samrådet saknade
återkopplingen och uppdatering av åtgärder som bestämts och dokumenterats i IUP.
Fråga från förälder angående om det finns en handlingsplan kring det nya uppdraget att undervisa åk 6 på Bergaskolan? Kommer det
att finnas fortbildning för lärare i t.ex. betygssättning? Rektor svarar att fortbildning i betygssättning kommer att ske och skolan kommer
att öka samarbetet med lärare från Ekhammarskolan. Rektor informerar att nuvarande lärare i åk 5 arbetar mot mål i åk 6 föräldrar
önskar information om hur arbetet fortskrider vilka insatser som kommer att genomföras. Rektor återkommer med information till
blivande åk 6 föräldrar.
Övrig fråga från förälder: hur går det med rekrytering av lärare till åk 1? rektor svarar att skolan utökat ansökningstiden, att
annonseringen ökats och att skolan har haft ett antal sökande på intervju
En förälder berättar att de spontana fadderbesöken har uppskattas av de yngre eleverna.
Information från en förälder om ev. kommande byggnation i skogen vid vattentornet, oro finns för att skogen som skolans närmaste
naturområde förvinner.
Rektor tackar årets föräldrarepresentanter för gott samarbetet.
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