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Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Uppföljning av föregående minnesanteckningar, information om nyanställda på skolan. Information om upprustning
av kapprum på rubinen. Kalla duschar är åtgärdade av vaktmästare.
Övriga frågor, synpunkter från föräldrar: 1. Föräldrar tycker att det är ett grovt språk bland eleverna Sofia från
fritidshemmet svarar att personalen alltid reagerar och säger till när man hör svordomar och andra olämpliga ord.
2. Föräldrar tycker att utemiljön är tråkig, det dröjde länge innan eleverna kunde åka i rutschkanan. Rektor svarar
att ibland kan det av säkerhetskäl inte gå att ta gungor, rutschkana i bruk innan speciell sand läggs under
lekutrustningen 3. Föräldrar tycker att det är dålig ordning på kläder i kapprummet, föräldrar upplever att det är
rörigt, föräldrar har svårt att hitta sina barns kläder. Sofia Smedborn från fritids berättar att vi arbetar med att hålla
ordning. Klasserna har en bestämd dag i veckan när man går ut i kapprummen och gör en gemensam städning.
Även fritidshemmat har vissa dagar då man har städning i kapprummen. 4. Fråga från förälder: påminner
personalen barnen om att klä på sig ordentligt när det är kallt ute? Sofia svarar att det görs och man har samtal
med berörda barn och deras föräldrar. 5. Föräldrar undrar hur det går med uppfräschning av skolan? Rektor svarar
att Upplands-Brohus har en underhållsplan för kommunens skolor men att Bergaskolan inte står på tur i år. Rektor
informerar om att skolan gör vissa förbättringar själva. 6. Föräldrar önskar längre tid för ombyte i samband med
idrott, Lotta klasslärare berättar att eleverna har ca 10 minuter för ombyte. Rektor återkopplar frågan till
idrottsläraren 7. Förälder frågar om elever måste gå utevägen från fritidshemmet till klassrummet på morgonen?
Rektor svarar att det har varit ett önskemål från föräldrar tidigare att det ska finnas vuxna ute precis innan skolstart.
Klassrummet öppnas kl.8.10 och för att minimera tillfällen till att lämna elever själva i kapprummen och utanför
klassrummen och för att en fritidspersonal ska kunna vara där det är flest elever går eleverna från fritidshemmet ut
en kort stund innan det ringer in till första lektionen.
Kartläggningen från trygghetsgruppen presenterades av klasslärare Lotta Engzell. Enkäterna visar om det är något
speciellt område som vi behöver arbeta med. Enkäten visar att eleverna trivs på Bergaskolan. Enstaka elever
upplevs av sina karmrater att de använde mycket fula ord och Lotta förtydligar att personalen har nolltolerans mot
fula ord och alltid säger till, att vissa elever upplevs av sina kamrater, att de bestämmer mer. Elever har själva
beskrivit att de bjuder in de som upplevs om ensamma av kamrater, att vara med i leken.
Trygghetsgruppen upplever att antalet elevärenden har minskat. Alla ärenden som kommer tills kolans kännedom,
dokumenteras och rapporteras till rektor. Trygghetsgruppen tipsar om en fortbildning ”Nosa på nätet”. Diskussion
om användandet av mobiltelefoner. Rektor funderar på om skolan ska bjuda in till föreläsning angående
användandet av sociala medier.
Lotta informerar om att en skriftlig enkät med eleverna görs under vårterminen
Föräldrar framförde synpunkter angående parkeringen, rektor hänvisar till Samhällsbyggnadskontoret
Visning av skolans bibliotek och den påbörjade ombyggnationen.
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