Härneviskolan

Minnesanteckningar från föräldraråd 13 - 02 - 12
Närvarande: Annika Eskelinen
Carola Ropanen
Steven McKay
Gabrielle Wahlström
Lars Tillhammar
Margaretha Lindberg
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Annelie Karlsson
Tommy Sidén
Anna Sondèr
Tobias Svensk
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Grundsär.

Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte. Inga kommentarer.
Matråd. Rapport från matrådet den 5 februari. Eleverna framförde bl.a. följande
synpunkter/önskemål:
- fil och yoghurt till mellanmål lite oftare.
- potatisen är ibland hård.
- grönsaksbuffén har blivit godare.
- variera fiskdag.
Kostchefen, Eva Edin, svarade att Bahera försöker få in fil och yoghurt oftare till
mellanmål och att Bro -köket ska se till att potatisen alltid är genomkokt. Önskemålet om
att variera fiskdag har kommit upp tidigare. Anledningen till en bestämd fiskdag är att en
del barn är väldigt allergiska mot fisk, kan reagera väldigt starkt på att vistas i samma
utrymmen där fisk serveras och därför måste fisk serveras en bestämd veckodag. Ang.
potatisbullarnas ”vara eller icke vara”. Eleverna har via elevrådet kommit fram till fortsatt
servering av potatisbullar.
Elever och personal upplever en kvalitetsförbättring t.ex. när det gäller salladsbuffén och
framförde sin uppskattning till Bahera.
Läsårsdata 13/14. Följande beslut gäller för kommande läsår:
Höstterminens början
tisdag 20 augusti
Höstlov
måndag-fredag 28 okt–1 nov (v 44)
Höstterminens sista dag
fredag 20 december
Vårterminens första dag
onsdag 8 januari
Sportlov
måndag-fredag 24 feb -28 feb (v 9)
Påsklov
måndag - torsdag 14 - 17 april (v 16)
Lovdag
fredag 2 maj
Lovdag
fredag 30 maj
Läsårsavslutning
fredag 13 juni
Utöver ovanstående gemensamma lovdagar ska ytterligare tre lovdagar läggas in under
läsåret. Hur dessa dagar läggs ut avgörs lokalt av respektive rektor, men ska inte påverka
höstterminens första dag, som ska vara gemensam för alla skolor i kommunen.
Mål och uppdrag i budget 2013. Genomgång av de skrivningar, mål och uppdrag, som
finns i kommunens verksamhetsplan och driftbudget för utbildningsnämnden. Se
www.upplands-bro.se (Protokoll och handlingar)
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•

Verksamhetsberättelse för 2012. Genomgång av skolans beskrivning av arbetet med mål
och uppdrag i budget 2012 samt det ekonomiska resultatet för 2012, ett underskott på ca
300 tkr. Underskottet beror bl.a. på utgifter för drift av verksamheten i tillfälliga lokaler.
Övrigt.
Nya skolan. Önskemål om Öppet Hus / visning av nya skolan framfördes.
Rånarjakten i Bro. Synpunkter på att skolan släppte ut barnen för tidigt. Svar: skolan
följde de direktiv som kommunens krisledning lämnade.
”Stjärnsystemet” i matsalen d.v.s. elevrådets aktivitet ”tysta leken” i matsalen för att skapa
matro. Stjärnor har delats ut till de bord som lyckats bra. Önskemål framfördes om att
detta ska ske klassvis i stället.
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