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Minnesanteckningar från föräldrasamråd
2013-09-11
Tid: 18.30–20.00
Plats: Knallen
1.

Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna. Presentation av alla närvarande på
mötet
2. Rektor Carina informerar om föräldrasamrådet, funktion, förväntningar,
förhållningssätt, att vi inte tar upp enskilda elever, lärare eller enskilda klasser till
diskussion på samrådet. Dessa frågor tar varje representant enskilt med rektor.
3. Information om föräldraföreningens arbete och funktion till de nya representanterna
gavs av medlemmar i föräldraföreningen. Diskussion om engagemanget, att de som
varit aktiva i föräldraföreningen kommer att avgå och avsluta föreningen i och med
årsmötet. Föräldrarepresentanterna får till nästa möte i uppdrag att fundera ut hur
man i framtiden vill att föräldraföreningen ska fungera, hur man kan uppmana
varandra till engagemang
4. Uppföljning av föregående mötes protokoll: Rektor informerade om att hon framfört
oro kring trafiksituationen på Bergaskolan till politiker och tillväxtkontoret.
Föräldraföreningens representanter påpekade att det är dålig belysning på
gångvägen mot Tallrisvägen. Fällning av stora träd vid övergångsstället är
nödvändigt pga. dålig sikt vid övergångsstället för alla som kommer med bil.
5. Rektor informerade om gjorda ombyggnader, ”Lilla matsalen” har fått en
glaspartivägg. Detta rum används även när Knallen har sin fritidsverksamhet. Ett av
Knallens tidigare rum ”Lugna Rummet” är numera ett klassrum. Skåp har köpts in för
att få bättre plats med elevernas kläder. Det finns möjlighet att sätta på lås på
skåpen. Frågan om att ha lås eller inte, för och nackdelar kommer att diskuteras i
personalgruppen.
6. Rektor informerar om att vi har anställt 3 nya behöriga lärare from ht-13.
7. Rektor delade ut arbetsplanen för genomläsning, kommentarer och synpunkter.
Fråga från föräldrarepresentanter om vi kan se och mäta resultat utifrån det vi skriver
i arbetsplanen. Rektor svarar att skolan genomför två kartläggningar per år med alla
elever. Elever får svara på frågor angående trivsel mm samt att varje arbetslag
utvärderar arbetsplanen varje år och att vi reviderar den tillsammans.
Enkätundersökningar görs av bl.a. trygghetsgruppen. Rektor redogjorde för
läxpolicyn på Bergaskolan (se hemsidan).
8. Fråga från föräldrarepresentant om punkten: ”ämnesgrupp matematik” Rektor svarar
att matematikutvecklare i kommunen kommer starta upp grupper för lärare där man
arbetar med utveckling av ämnet matematik. På Bergaskolan är Ann-Sophie
Backlund matematikhandledare i matematiklyftet.
9. Föräldrarepresentant frågade om arbetsplanen överensstämmer med läroplanen och
politiska mål rektor svarar att det ska den göra.
10. Föräldrarepresentantfrågade om hur skolan arbeta när elever ej kommit till skolan.
Rektor svarar att det är ett gemensamt beslut i kommunen att hemmet kontaktas
senast kl 9.00
11. Bitr. rektor informerar om fotografering Bergaskolan kommer endast att ta
gruppbilder, diskussion med föräldrarepresentanter att många önskar
porträttfotografering
12. Kommentar från föräldrarepresentant angående beslutet att skolan inte kommer att
anlita en fotofirma för fotografering. Bitr. rektor svarar att på Bergaskolan kommer vi
att ta klassbilder och om möjligt distribuera bilderna via länk till föräldrar, skolan
återkommer med information. Rektor förtydligar att vi inte kommer att ta tid från
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undervisnigen för porträttfotografering. Det har även tagit mycket administrativ tid i
anspråk för att förbereda för fotografering. Föräldrarepresentanter betonade att en
skolkatalog är viktig för att eleverna ska känna sig sedda och känna sig som en viktig
del av skolan.
AMT antimobbing teamet byter namn till Trygghetsgruppen Ett förslag på frågor inför
kartläggningen delades ut till föräldrarepresentanterna för synpunkter och
kommentarer. Kommentar från föräldrarepresentant om elever eventuellt kan
uppleva att det kan vara känsligt att svara på vissa frågor t.ex. vem leker du med?
Hur tycker du att de vuxna på skolan är mot dig? Bitr. rektor och lärare svarar att
höstens kartläggning är i form av ett samtal och att vi aldrig upplevt att eleverna
tycker att frågorna är känsliga att svara på. Kommentarerna förmedlas till
trygghetsgruppen
Fråga från föräldrarepresentant: när blir man som föräldrar informerad om ev.
mobbning, rektor svara att föräldrar alltid blir informerade
Rektor informerar om ”gå och cykla” aktiviteten, mer information kommer i
informationsbrev/veckobrev via klasslärare från idrottsläraren
Övriga frågor: önskemål om öppning av kapprumsdörren vid åk 3 kl.8.00
De elever som kommer med skoltaxi före kl.8.00 är välkomna till Rubinens avdelning
där vi öppnar och stänger
Önskemål från föräldrarepresentant att man önskar få allas klasslistor. Rektor
svarade att skolan undersöker möjligheten att trycka upp en bok med information om
skolan men troligtvis utan klasslistor. Varje lärare delar ut sin egen klasslista till
föräldrar i klassen.
Fråga från föräldrarepresentant om Bergaskolan har en sminkpolicy. Rektor svarar
att det finns det inte. En föräldrarepresentant svarade att det är ett föräldraansvar.

