Föräldraråd 6/10-15
Uppstarten
Information kring renoveringen
- Vissa detaljer saknas ännu, dock upplever personalen att lokalerna är
funktionsdugliga.
- Byte av porslin på toaletterna var önskvärt från skolan dock blev det ej så. En
kommentar från föräldrarna var att handfatet i 3Bs kapprum är otrevligt, detta ska
undersökas av personal.
Uppstarten
- Upplevdes av vissa som rörig och att de inte fick något mottagande eller information
från skolan. Vissa upplevde däremot uppstartsdagarna positivt.
- Önskvärt att personalen hade västar på sig så att man hade tydligt sett vem som
arbetar på skolan så att man slapp leta efter personal, speciellt om man är ny förälder på
skolan. Västar bör finnas på varje vuxen som vistas utomhus, gärna med namn och
kommunlogga (eller liknande) på.
- Information till föräldrar i form av vykort hem till nya elever är önskvärt, likaså kan
man placera plakat på dörren (välkommenskylt) med barnens namn på - en hjälp för de
som glömt bort klasstillhörigheten men även ett trevligt välkomnande!
- Fattig information samt att föräldrar önskar västar på personal, i synnerhet första
dagarna, har diskuterats vid tidigare uppstarter.
- En fundering kring Fadderverksamhet för de nya förskoleklassbarnen kom; kan äldre
elever vara faddrar åt de nya 6åringarna?
Inte ha stort föräldramöte?
- Upplevts som positivt från många håll.
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- Bra att ha föräldramöten årskursvis då de får träffa enbart personal som är aktuellt
för varje barn, dock finns det föräldrar som upplever att de då inte kan gå på alla
föräldramöten om man har barn i flera klasser.

Representanter till centralt föräldraråd
Återuppstart för ett centralt föräldraråd. Datum för första träff 21/10, Håkan och Elin
går (dagordning utdelad till dessa).
Frågor som önskas tas upp:
1. Hur tänker de kring mellanmålet (ransonering)
2.

Vad gör man kring matsalens storlek då den upplevs som för liten i proportion till

antalet elever.
3. Hur satsar man på rekrytering till Finnstaskolan?

Matsalen
Matsalspersonalen önskar att föräldrar ej kommer in i matsalen vid hämning/lämning
dels ur hygienaspekt och dels då eleverna upplevs som stressade att äta upp.
Mellanmålstider
13:45 Förskoleklass
14:00 År 1
14:15 År 2
14:30 År 3
15:00 År 4-5

Fråga: Vad serveras?
-1 mjuk smörgås samt 2 hårda smörgåsar med pålägg. Ibland får vi fil och då serveras
flingor samt knäckebröd med pålägg, ej mjuk smörgås.
- Ransoneringen styrs av kostenheten, en tanke är att bjuda in kostchefen till ett
föräldraråd. Agnetha bjuder in denne till nästkommande föräldraråd.
Välkomna på lunch i oktober
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Kostenheten bjuder in föräldrar till att äta lunch gratis EN gång under oktober, vi ser
gärna att Ni kommer!

IKT
Fråga: Apple-ID till iPads år 3
Apple-ID är pågång från kommunen. Man kan göra egna apple-IDn (hemifrån) eller
använda en förälders tillsvidare.
Lärplattformen
- Lärplattformen upplevs krånglig att använda och man behöver göra många "klick".
- Anna informerar att man kan prenumerera på information på Lärplattformen men
det är ev ett byte av informationsportal pågång, dock har detta en osäker tidsram vilket gör
att vi i denna stund ej vet när bytet från Lärplattformen kommer att ske. Lärplattformen
används tillsvidare men skolan är informerad och medveten om dess brister.
- Önskvärt att ALL information från sin klass läggs ut på Lärplattformen en bestämd
dag och på så vis "slipper" gå in vid flera tillfällen varje vecka. Klassläraren kan meddela
föräldrarna i klassen om vilken dag informationen kommer att finnas tillgänglig på
Lärplattformen.

Aktuell info
- Vi söker utbildade fritidspedagog samt en specialpedagog (Cecilia Hamren slutar
december -15) . Tips: Facebooksida "Lärarjobb finnes + andra skoljobb", där finns
tillgängliga lärare/snart färdigutbildade lärare samt annonsering av tjänster.
- Daniel tar över Marie J's klass.

Övrigt
Skolverket kommer till Upplands-Bro kommun där samtliga rektorer och en
fritidsrepresentant från varje skola kommer att intervjuas angående fritidsverksamheten.
Skolverket granskar ett antal skolor i kommunen grundligt närmare bestämt Tjustaskolan,
UBG och Ekhammarskolans särklass, likaså bl.a Urfjäll från den privata sektorn.
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22/10 FN-firande med show och mat på kvällen. Inbjudan kommer att läggas ut på
Lärplattformen och även klistras upp på fritidsdörrarna.
Fritids informerar
- Ledighet på höstlovet sker via Skola24 senast 13/10. Information om detta finns på
Lärplattformen samt på fritidsdörrarna.
- Fritids kommer att ha en ringklocka utanför dörren som man ringer på om man
hämtar efter 17:00 då dörren efter detta klockslag kommer att vara låst.
- Fritids nya och enda aktiva facebookgrupp är den grupp som har en bild på
Finnstaskolan som profilbild. Här läggs det ut samma information som på Lärplattformen
bortsett från eventuella bilder från utflykter. Sidan är öppen för alla därav inga bilder med
ansikten på eleverna, dock förekommer siluetter, ryggar, händer etc.
- Kvarglömda kläder sparas på skolan och fritids kommer att lägga fram samtliga
kvarglömda kläder v.43 utanför respektive fritids där ni kan kolla om det är något ni saknar.
De kläder som inte hämtas innan fredag v.43 skänks till bättre behövande.
- Vi arbetar med tema Skogen under oktober. Responsen från eleverna är god!
- Fritids är numera ute från 7:45 till 8:20. Barnen får endast vistas på baksidan.
Kommentarer från föräldrar ang fritids
- 1B's kapprum är öppet och föräldrar upplever situationen otrygg då det händer
mycket saker i kapprummet (bråk etc). När personalen kontaktas får föräldrarna t.ex som
svar att barnen inte ska vara där men det är ingen som kommer och kollar läget i
kapprummet alternativt finns där dagen efter. Sabina ser till att någon kontrollerar detta
kapprum!
- Sparkcyklar ska endast användas om de har hjälm! Sabina svarar att skolan regler är
att de ska ha hjälm om de ska använda sina sparkcyklar och att hjälmar finns att låna i
Boden, dock ej endast ett fåtal.
- Önskvärt att personalen ökar tryggheten på skolgården, framförallt gäller det
förskoleklassen.
- Likaså är det önskvärt att de barn som föredrar att pyssla etc kan få göra det utomhus.
Rastvärdar
Det upplevs av föräldrar att det händer mycket incidenter uppe i dungen på rasterna
och att det antingen inte är någon personal på plats alternativt att de har placerat sig så att de
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ej ser vad som händer. Sabina informerar om att det finns personal utstationerad varje rast i
dungen och Agnetha informerar även om att detta är något som diskuteras kontinuerligt med
personalen.
Öppning Broskolan
Det upplevs av barn att det är stressigt från det att ytterdörren låses upp tills dess att
lektionerna börjar. Eleverna har 10min på sig att klä av sig och komma in till lektionen. En
fundering är om man kan låsa upp dörren 8:00 istället för 8:10. Agnetha informerar om att
dörren ej kan öppnas tidigare då det kräver att en personal finns på plats uppe på Broskolan
från 8:00 vilket i nuläget ej är möjligt.
Skolsköterskan
Ny skolsköterska fr.o.m HT-15. Föräldrar från år 1 undrar om tid för kontroll från
skolsköterskan. Agnetha informerar att skolsköterskan kommer att arbeta ikapp sin "att göra"lista och att man gärna får höra av sig till skolsköterskan vid funderingar kring detta eller om
man har andra frågor. Ett brev från skolsköterskan finns på Lärplattformen och där finns
även hennes kontaktuppgifter.
Tack för ett trevligt möte!
Närvarande (enligt närvarolistan som gick runt)
Håkan Berg (2B,4?), Jonas Ekdahl (FB), Maria Mattsson (FB,3B), Paula Chavez (1B),
Linda Forsell (FB), Lena Saf (FA, 5B), Cecilia Fetter (1A, 4A, 5B), Zjenja Malmlöf (FA), Elin
Quas (FB,3C), Nina Löwing (2B,4B) och Maria Lindahl (1B).
Närvarande personal
Agnetha Sjöholm (rektor) , Anna RH (bitr. rektor) , Sabina Karen (fritidspedagog) och
Linda Gustavsson (lärare).
Sekreterare: Linda Gustavsson
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