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Minnesanteckningar från Föräldrasamråd
2014-09-16
Tid: 18.30–20.00
Plats: Knallen
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Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Rektor Carina informerar om vilka frågor, ämnen, diskussioner som vi tar upp på föräldrasamrådet.
Uppföljning av förra mötet (22/5-14) From ht-14 har vi delat upp förmiddagsrasten åk f-2 kl.9.30–9.50 åk 3-5
kl.9.50–10.00 för att minska på antal elever som vill vara på fotbollsplanen. Vi har börjat införa ämneslärarskap
genom att parallellärarna byter ämnen och undervisar i båda klasserna.
TIM, tidig intensiv matematikinlärning, ett projekt som startat på Bergaskolan. Det görs en kartläggning på alla
elever i åk 1. På vårterminen ska alla elever i förskoleklass kartläggas. Ett önskemål från föräldrasamrådet
framfördes, att vi i skolan uppmanar alla elever att läsa en kvart om dagen. ”En läsande klass” ännu ett förslag från
föräldrarepresentant som vi på skolan kan arbeta med
Rektor informerar om att Stefan Karlström (idrottslärare) är Bergsaskolans förstelärare i IKT och idrott. En fråga
från föräldrarådsrepresentant, om det finns möjlighet att Stefan kan ta fram en lista över lämpliga appar som vi
använder i skolan även kan förmedlas till föräldrar. Rektor frågar Stefan
Parkeringen är nu klar och vi är nöjda. Det finns fortfarande önskemål om små förändringar.
Information om aktuella händelser på skolan: Skoljoggen den 17/9 för alla i skolan start kl.10.00. Skolan växer och
vi har byggt om och gjort ett nytt klassrum. Information om nyanställda på Bergaskolan. En föräldrarepresentant
erbjuder sig att förmedla information om när skolan söker personal.
Magid Madani informerar om aktiviteter på Knallen, utelek, fotmassage. Vi har fått nya uteleksaker, fågelbogunga,
ny rutschkana, ny sand i längdhoppningsgropen och i våra sandlådor. Upplands-Brohus är ansvariga för underhåll
av gården och det är de som ser till att vi har rätt sand under redskapen.
Skolan ska vara avgiftsfri och skolan ska formulera sin information till föräldrar så att ingen ska behöva känna att
man måste ta med sig frukt eller smörgås. Rektor Carina kommer att gå ut med ny information om nötallergier och
frukt.
Förslag framfördes från föräldrarepresentant att läraren har en buffert med frukt eller morötter att erbjuda de elever
som inte har med sig. Föräldrasamrådet hade en fortsatt diskussion om frukt till eleverna. Rektor Carina svarade
att skolan inte finns utrymme i budget att hålla elever med frukt.
Inbjudan gick till föräldrasamrådsrepresentanter att delta i skolan matråd som träffas två gånger per termin. Nästa
möte är den 7/11 kl.8.30–9.30
Fråga från föräldrarepresentant om skolan för någon statistik över närvaron på föräldramöten? Rektor Carina
svara att det görs. Bitr. rektor informerar om att vi har provat olika former för inbjudan till föräldramöten men det har
inte bidragit till att fler föräldrar kommit.
Synpunkt och önskemål om att få informationsbrev varje vecka. Rektor Carina informerar om att klassläraren
måste prioritera annan dokumentation men att man som föräldrar ska få nödvändig aktuell information.
Förslag från rektor Carina att vi på skolan har speciella ämneskvällar med t.ex. matematik och då bjuder in
föräldrar, rektor tar med sig förslaget till ledningsgruppen och lärarna.
Förslag från föräldrarepresentant om elever kan få tillfälle att blogga och skriva om sina upplevelser i skolan på
skolans hemsida. Rektor Carina återkommer med svar.

Nästa möte
15/10 och 11/11
Antecknade: Rose-Marie Mild

