BERGASKOLAN
http://www.upplands-bro.se//Bergaskolan

2014-03-12
Tid: 18.30–20.00
Plats: Knallen
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Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Uppföljning av föregående möte, Fråga från föregående möte om att förmedla en lista på alla Appar som skolan
använder. Rektor svara att skolan inte kommer att förmedla en gemensam lista. Det är möjligt för varje klasslärare
att förmedla den aktuella Appen som klassen arbetat med för tillfället och som känns säker för klassläraren att dela
med föräldrar.
Fråga om skolan kan lägga upp en fotolänk på hemsidan så att alla har möjlighet att få tillgång till alla klassfoton.
Bitr rektor svara att för tillfället finns det ingen möjlighet till det men de föräldrar som vill ha alla gruppkort kan maila
till bitr. rektor så får man en inbjudan till ”My album” och tillgång till alla kort.
Therese Eriksson projektingenjör presenterar två förslag till ombyggnad av parkeringen utanför Bergaskolan.
Kommunen har ett Trafik-och tillgänglighetsprogram 2014 se kommunens hemsida. Tidplan pågår den ska vara
klar våren 2014. Arbetet utförs under sommaren 2014. Synpunkter och tillägg till förslagen från föräldrar och
personal framfördes till Therese Eriksson.
Rektor informerar om pågående belysnings arbete utomhus på skolan.
Bitr rektor informerade om att Bergaskolan, Lillsjöskolan och Brunnaskolan har sedan tidigare att samarbete vid lov
och vissa lovdagar. I år kommer vi att ha en gemensam verksamhet v. 27-31 på Brunnaskolan. Den 30/5 klämdag
kommer Lillsjö-, Brunna-, och Bergaskolan att samarbeta och ha öppet på den skola som har flest anmälda elever.
Lena Jardry, klasslärare informerar att de Nationella proven i åk 3 har påbörjats.
Rektor informerade om den förenklade omdömesblankett från skolverket som skolan kommer att använda sig av
Lena Jardry informerar om att för de yngre eleverna kommer man att erbjuda utvecklingssamtal på dagtid
Katarina Vågström, fritidspedagog informera om skolans planerade aktiviteter på rasterna. Vad man erbjuder och
vad som händer när personalen förberett lekar och aktiviteter som samlar många elever. Fritidshemmet har sett
goda resultat av verksamheten och att eleverna nu i större utsträckning själva tar initiativ till lek.
Fråga från föräldrasamrådsrepresentant om ökat elevunderlag. Rektor informerar att vi kommer att ha ca 292
elever ht-14
Rektor informerar att det ämneslärarskap som diskuterades på förra mötet kommer att starta upp i mindre skala till
hösten på Bergaskolan.

Nästa möte 2014-04-22
Antecknare: Rose-Marie Mild

Vårterminens föräldrasamrådsmöten är: den 22/4, 21/5

