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Minnesanteckningar från föräldrasamråd 2016-09-15
Närvarande: Jessica Skogsberg Johannesson FA, Kristoffer Bergdahl 1A, Anna Berglund 1A,
Jennifer Frisell 1B, Gilda Afshin 1B, Magnus Simonsbacka 1C, Eva-Lena Gustafsson 2B, Nathalie
Vincent 2B

Personal och elever
Skola och hem
V-klass

Brunnaskolans dag

Skolstarten
Höstens
utvecklingssamtal
Föräldrafråga
Ledighet under
terminen
Frågeställning från
rektor:
Vad tycker
föräldrarna att
mötet ska ta upp?
Branden i
Källskolan
Läxläsning och
föreläsningar

Nästa möte

Vi har 240 elever och ca 40 anställda. Vi har behöriga
lärare i varje klass och behöriga fritidspedagoger på
varje avdelning.
Samtal om föräldramöten, utvecklingssamtal och
föräldrarnas/elevernas delaktighet.
Flera faktorer, mestadels renoveringen, har försenat vårt
arbete med att förbereda införandet av lärplattformen
V-klass. När vi är klara med underarbetat kommer
föräldrarna att få ett mail med information och
inloggningsuppgifter.
Renoveringen har också påverkat våra möjligheter att
genomföra Brunnaskolans dag i år. Vi kommer istället
att ha en festlig invigning nästa höst när alla lokaler är
renoverade.
Skolstarten gick bra och i sista stund blev lokalerna
inflyttningsbara och alla elever hade en egen plats att
sitta på.
Under veckorna 40-41 har klasserna 2 och 3 sina
utvecklingssamtal. Ettorna håller på med samtal nu.
Varför har simningen varit så intensiv för tvåorna?
De valde att lägga den så för vi var osäkra om deras
klassrum skulle vara färdiga att använda vid skolstart.
Rektor kan bevilja max 10 dagar/elev för enskilda
angelägenheter. Dit räknas inte semesterresa.
Planera och medverka i roliga aktiviteter för eleverna.
Samla in frågor från övriga föräldrar i klassen. Få
eleverna att engagera sig. Föräldrarådet är ett bra forum
för att få svar på frågor.
Skapa engagemang för skolan och delaktighet för
föräldrarna.
Första dagen efter branden gav lärarna eleverna tid att
diskutera branden ifall de ville det.
Föräldrarna vill gärna samla in saker för att skänka till
Källskolan.
Föräldrarna vill diskutera läxläsning och ville veta vad
lärarna förväntade sig av dem när det gäller hemläxor.
Läxläsning i i skolan erbjuds av specialpedagogerna på
måndagar kl.14.00-16.00 i biblioteket.
Några pedagoger kommer att tillfrågas om att medverka
på nästa möte.
Föräldrarna var också intresserade av föreläsningar.
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