BERGASKOLAN
http://www.upplands-bro.se//Bergaskolan
Minnesanteckningar från föräldrasamråd
2012-10-16
Tid: 18.30-20.00
Plats: Bergaskolans arbetsrum
Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
Presentation av alla mötesdeltagare
Rektor informera om syftet med föräldrasamrådet.
Uppföljning av föregående mötets minnesanteckningar
Trafiksituationen utanför skolan, rektor har varit i kontakt med polisen, det kommer att göras en oanmäld tillsyn
rektor har även varit i kontakt med kommunen men ännu ej fått svar , rektor kommer att bjuda hit ansvarig för
att visa hur trafiksituationen ser ut t ex. en måndag morgon, FF föreslår att vi agerar tillsammans rektor önskar
samarbeta med en grupp föräldrar : Anja Lund Hagberg, Tony Ant och Catarina Jonés
Ryggsäckar ska tas in i klassrummen, alla har möjlighet att ta in sin ryggsäck i klassrummet.
Skolfoto, diskussion om feltryck i katalogen.
Elever deltar nu i skolmiljögruppen.
Dans ingår i ämnet idrott och hälsa för åk 2 musik
Uppföljning av FF möte, önskemål om tydligare mottagande av elever på morgonen, en förälder har mailat det
till FF:s brevlåda.
Genusperspektiv bör beaktas t.ex. Vid dekoration av våra toaletter
Förslag på familjedag från FF den 24-25/4-2013
Brev från orolig förälder angående risk för strålning när Bergaskolan har trådlöst närverk
FF har en arbetsgrupp som ska utarbeta riktlinjer för hur arbetet ska fortsätta i FF
Önskemål om Föräldrarepresentant i skolmiljögruppen , Mona Modig
Öppet Hus: FF serverar juice och frukt vid Bergkristallen
Svårigheter med uppträdande i idrottssalen när bara 100 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Bitr. rekt. Rose-Marie har kontaktat brandkåren för en extra inspektion som kommer att göras i morgon (17/10)
för att ev .ta in fler personer under elevuppträdandet.
Ledighetslappar vid lov, ska vi fortsätta ? det är svårt att få in svar från föräldrar, förslag från FF att skicka ett
separat mail med ”senast svara-datum” i ämnesraden och aktiviteten.
Bergaskolan kommer att stänga verksamheten vid några av årets planeringsdagar den 8/1-13
Rapport från skolan: Spec.pedagog Lena Ngoda berättade om vilka olika tester man gör i olika årskurser.
Fråga från FF görs det mycket tester på tid?
Rektor informerade om det nystartade PISA-arbetet som görs i kommunen.
Information av barnskötare Emelie Mild om verksamheten på fritidshemmet , att man samarbetar mellan
fritidshemmen Bergkristallen, Rubinen.
Fråga från FF om vi kan erbjuda naturskola även för äldre elever när vi har en natur- och hälsoprofil.
Fortsatt diskussion om trafiksituationen se ovan.

Nästa möte 14 november
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