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Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
Presentation av alla mötesdeltagare
Rektor informerar om struktur för föräldrasamrådet.
Uppföljning av föregående protokoll. Skolmiljögruppen efterlyser två representanter från föräldraföreningen.
Föräldraföreningen återkommer med förslag på representanter efter sitt årsmöte.
Trafiksituationen diskuterades, rektor tar kontakt med kommunen om den blinkande vägskylten som satt uppe ett
par veckor i våras om vi kan få ha den permanent. Rektor tar även kontakt med polisen frågar om de kan komma
och titta på trafiksituationen på morgonen vid skolstart.
Skolan har fått nytt tak i matsalen, ljudvolymen har förbättrats. Det har har även installerats nya lampor
inomhus.
Rektor informerar om att elevantalet har ökat, och en ny klasslärare har anställts.
Diskussion om var man ska förvara hemmanycklar då man går på Knallens öppna verksamhet, Katarina från
fritids föreslår att de kan få låsa in sina nycklar i ett låsbart skåp på Knallen.
Föräldraföreningen har önskemål om att skolan (nu i början på terminen) ska påminna alla elever om att de ska
ta in sina ryggsäckar i klassrummen och hänga dem på kroken vid bänken.
Föräldraföreningen kommer att vara aktiva på ”öppet hus” och försöka rekrytera flera föräldrar som vill
engagera sig i Föräldraföreningen".
Föräldraföreningen kommer att uppdatera sin hemsida och hålla den aktuell, samt informera att de finns via
lärarnas veckobrev. Diskussion om vilka frågor som lyfts i föräldraföreningen, maten, trafiken, trivselaktiviteter
mm.
Diskussion om skolfotografering, skolan är inte så nöjda med den nuvarande firman. Fotografen jobbade ensam,
hade svårt att hålla tidsschemat, det var mycket tid som gick åt till förberedelser och efterarbete med klasslistor
av expeditionens personal. Föräldraföreningen får i uppdrag att anlita en annan firma.
Rektor Carina informerar om en nationell matematiksatsning, PISA. Vi på Bergaskolan kommer att ha två
representanter i kommunens nätverksgrupp.
Arbetsplanen delades ut för genomläsning, föräldraföreningens representanter kom med synpunkter och
kommentarer. T ex. att få duscha avskilt? Rektor svarar att det finns möjlighet till det vid överenskommelse.
Görs det tester med de yngre elever för att se till att de får det stöd som de behöver? Moni som är lärare
informerar bl.a om Bok-Up test som alla i åk 1 gör.
Får elever delta i skolmiljögruppen? Katarina, fritidspedagog som har ansvar för elevrådet informera om att
frågor angående ute- och innemiljön diskuteras i elevrådet och önskemål har förmedlats till skolmiljögruppen.
Fråga från föräldraföreningens representant om inte elever i åk 1-2 kan få vara med som kompisstödjare.
Rektor Carina och fritidspedagog Katarina informerade om att det är ett förtroendeuppdrag, med stort ansvar.
Rose-Marie bitr, rektor informerade om att bland de yngre eleverna provar man på att vara en ”hemlig kompis”
under kortare perioder.
Gruppen ”Hållbar Utvecklng” vad gör den? Moni som är ansvarig för gruppen informerade om hur man arbetar
med bl. a med sortering av papper, plast och batterier. Gruppen har haft kontakt med Yvonne Stein, politiker i
kommunen
Övriga frågor: Dans i åk 2? Hur gör vi med de elevgrupper som ej får dans. Rektor Carina informerar om att de
har blivit förändringar i läroplanen, men återkommer i frågan om hur och om man kan kompensera de elever
som ej fått dans.
Nationella prov, förberedelser? Hur gör vi? Får elever chans att se gamla prov? Rektor Carina tar reda på vad
som gäller.
Extra duktiga elever hur fångar skolan upp dem? Läraren Moni svarar att de får andra böcker och extra uppgifter,
fördjupning.
Förslag från föräldraföreningsrepresentant om en önskad föreläsning om att ”vara ute på nätet” Netscan.se Mats
Andersson.
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