BERGASKOLAN
http://www.upplands-bro.se//Bergaskolan
Minnesanteckningar från föräldrasamråd
2012-11-14
Tid: 18.30-20.00
Plats: Bergaskolans arbetsrum
Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
Presentation av alla mötesdeltagare
Uppföljning av föregående protokoll
• Polisen kommer att fortsätta med stickprovskontroller av våran trafiksituation på morgonen mellan
7.45-8.10
• Skolan kontaktar samhällsbyggnadskontoret i början på nästa år då det tillsatts en ny ordinarie
trafiksamordnare
• Fråga från föräldrarepresentant om det förekommer tidtagning vid prov? Svar från lärare på skolan att
det görs när man tränar multiplikationstabellen och vid test av läshastigheten.
• Information och återkoppling angående dans i musikundervisningen. Kursplanen för åk 4 är mer
omfattande därför ingår dans i ämnet idrott och hälsa för åk 4. I kursplanen för åk 2 ingår det dans i
ämnet musik.
• Önskemål från en föräldraföreningsrepresentant om ett tydligare mottagande av elev på morgonen,
rektor svarar att föräldrar är ansvarig för att eleven överlämnas till personalen
• Utmaningar i ämnena svenska, matematik och engelska presenterades
• Synpunkter från föräldraföreningens möte: önskemål om mikrofoner vid föräldramöten i matsalen
• Fråga från föräldraföreningen: Vilka verktyg finns för att stävja oro i klasser? Lärare Katarina Werner
svarar : Konsekvens se skolans regler t ex. tillsägelse, skicka ut eleven, elev får arbeta i annan klass,
samtal med elev i enrum , kontakt med föräldrar.
• Fråga från föräldraföreningen: Har vi hört talas om en lek som kallas ”Härskarleken” Katarina Werner
lärare i åk 5 redogjorde för att ämnet kommit upp på deras förra arbetslag och alla klasslärarna i åk 3-5
har dagen efter mötet diskuterat företeelsen och informerat eleverna om att den inte får förekomma
.Föräldraföreningsrepresentant efterlyser information om händelser på skolan så att de kan fortsätta
diskussionen hemma.
• Fråga från föräldraföreningen: Vilka rutiner skolan har när det gäller efterfråga elever som ej kommit
till skolan. Rektor Carina Winroth svarar att när en elev inte kommit till skolan, kontaktas
vårdnadshavare, får man ej kontakt med vårdnadshavare under dagen (skolan ringer ett antal gånger)
kontaktas socialförvaltningen.
• Föräldrar uppskattar återkoppling om specifika händelser i informationsbrev samt uttrycker önskemål
om att rektor informerar om våra rutiner när elev ej kommer till skolan vi hemsidan.
• Föräldraföreningen informerade om att de anordnar julpyssel den 5 december, mail om aktiviteterna
vidarebefordras av Rose-Marie, bitr. rektor
• Katarina Vågström fritidspedagog redogjorde för AMT-enkäten (en trivselenkät utformad av
antimobbningsteamet) alla klasser har svarat på enkäten. Alla klasslärare och fritidshemspersonal får
återkoppling på eventuella händelser som de jobbar vidare med. I klasserna diskuterar man
skolgårdskartan (platser på skolgården och i skolan där det ofta blir diskussion och bråk) ex. trängsel
vid gungor, vid pingisbordet på Knallen.
• Nästa höstenkät ska omarbetas och innehålla mer frågor med anknytning till fritidsverksamheten
• Diskussion om antal elever på fritidshemmen ex Knallen har 40 inskrivna elever, åk 3 och åk 4-5: s
elever är ”öppna”, skolan har inget tillsynsansvar för dessa elever.
• Diskussion om ”örat” och ljudnivån i matsalen fråga från föräldraföreningen om vi kan göra en ny
mätning av ljudnivån? och kan örat lagra data om ljudnivån?
• Rektor Carina informerade om kommande volymökning en klass till hösten 2013. Arbetet med
organisationen för ht-13 har påbörjats .
• Rekrytering av lärare i åk 3 klar, ny vaktmästare anställd from 15/11
• Vi har haft brandtillsyn på Bergaskolan och blivit mycket väl godkända
• Det fortgår en datautbildning för all personal på Bergaskolan, PIM

•
•

Nytt datamaterial. läsplattor till en halvklass är inköpta IT-gruppen jobbar fram planering av hur
materialet ska användas.
Diskussion om matsvinnet, hur har det gått? Vi har sett en förbättring de gånger kökspersonalen hinner
hjälpa till att portionera ut till eleverna.

Nästa möte 12 februari 2013
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