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Minnesanteckningar från föräldrasamråd
2013-04-16
Tid: 18.30-20.00
Plats: Bergaskolans arbetsrum
Rektor Carina Winroth, hälsar alla välkomna.
• Uppföljning av föregående mötes protokoll, skolfotograferingen, förslag den 2-3/9
• Information om mobilregeln som Bergaskolan bestämt sig för. Gensvaret har varit mycket positivt från
både föräldrar och personal. Om elever behöver kontakta sina föräldrar hänvisas de till en speciell plats
på varje fritidshem där man kan ringa eller skicka sms.
• Information från föräldraföreningens möte.
1. Föräldraföreningen kommer att lägga ner sin verksamhet efter denna termin, om inte fler föräldrar
engagerar sig.. Är någon intresserad kontakta föräldraföreningen via mail ff.bergaskolan@live.se
Föräldraföreningen kommer att genomföra familjedagen 24 april.
2. Trafiksituationen diskuterades, föräldraföreningen frågar hur långt vi kommit i ärendet. Rektor svarar
att frågan kommer att aktualiseras igen. Rektor kontaktar ansvarig på kommunen och sammankallar de
föräldrar som anmält intresse.
3. Förslag från föräldraföreningen att föräldrasamrådsmöten hålls i Knallens lokaler för föräldrar som
kommer direkt till föräldrasamrådet..
4. Vivianne Pettersson, arbetslagsledare redovisade resultatet från AMT:s trivselenkät och hur skolan
arbetar med den. Varje arbetslagsledare får återkoppling om det är något som man behöver följa upp
och detta görs av klasslärarna. Inget nytt ärende om mobbing har kommit till AMT:s kännedom genom
enkäterna. Enkäten visar att trivseln är övervägande god på Bergaskolan, två av klasserna har upplevt
trivseln som något sämre. Några klasser tycker att det är hög ljudnivå i kapprummen och i matsalen.
Det kommer skolan fortsätta arbeta med. Även i omklädningsrummen blir det hög ljudnivå när
eleverna ska duscha. Duscharna är felanmält.
• Rose-Marie bitr. rektor informerade om att skolan ska delta i en forskningsstudie, ett hälsoprojekt om
att förebygga psykisk ohälsa. Blivande k 4 kommer att delta till hösten
• Information om det pågående fritidsprojektet, en föräldraföreningsrepresentant efterfrågade schema på
dans-och dramaaktiviteten. Rose-Marie mailar schemat till klasslärare som vidarebefordrar
informationen till föräldrar.
• Övriga frågor från föräldraföreningen:
1. på de äldres sida av skolgården upplever eleverna att det är mycket förbud och att de inte får leka fritt.
De vill ha tillgång till skogen att leka i. Rektor och lärare svarar att det har varit svåra väderförhållanden
isigt och svårt att hitta på bra aktiviteter. Skolan har stoppat lekar som ”ta mössan ” pga. att det ofta
slutar med en konflikt.
2. Skolan upplevs som smutsig, vissa ytterdörrar är smutsiga av lera, det är blött och grusigt i många
kapprum, rektor svarar att vi ska markera sko-gränser som vid expeditionen och samtala med elever
och kontakta vår lokalvårdare om tvättning av dörrar.
3. Önskemål från föräldrasamrådet om att skolan besöker en lokal bondgård med tanke på långa
transporter med tåg och buss. Hittills har skolan besökt ARLAS bondgårdar som har varit kostnadsfritt.
Vivianne undersöker kostnaden för lokalt bondgårdbesök och om skolan kan få ett bidrag till besöket
4. Hur delas elever upp när klassläraren/vikarien blir sjuk? Kan en grupp elever arbeta ensamma i
klassrummet? Rektor ska kontakta klasslärare för information om hur uppdelningen går till.
5. Föräldraföreningen informerar att vi kan kontakta Kungsängens sportfiskeklubb vid t.ex. friluftsdagar.
Jonny, föräldraföringsrepresentant kontaktar klubben och tar reda på om de vill anmäla sig till
idrottslyftet.
6. Fråga från föräldraföreningen angående öppettider på skolan i sommar. Rektor svarar att skolorna slår
ihop v. 26-30 verksamheten är förlagd på Lillsjöskolan, sommarkollo är som vanligt på Hällkana för
åk 1-6 från v.25-28

7.

8.

Föräldraföreningen undrar hur organisationen ser ut till hösten? Föräldrar vill bli informerade om hur vi
organiserar oss i våra lokaler och utomhus. Fritids kan informera i fritidsbreven som går ut till
föräldrarna hur vi arbetar i dagsläget.
Eleverna är missnöjda med hur isen och plogningen av banan har skötts denna vinterperiod Stefan,
idrottslärare har påtalat skolan synpunkter till ansvariga.

Nästa möte 15 maj 2013
Rose-Marie Mild
Vid anteckningarna

