Föräldraråd 8/11 2016
Närvarande: Britt Abrahamsson, Annika Bergerstedt, Thomas Masseck, Rickard Roslund, Rebecca
Sixtensson, Magnus Fast, Jenny Strömberg samt två föräldrar från förskoleklassen.

Matsituation på skolan:
Fråga kom upp om hur mycket eleverna själva får bestämma när dom ska ta mat. Synpunkter på att
dom inte blir mätta när det är mat som dom verkligen gillar. Ex. köttbullar då får eleverna endast ta 7
stycken vilket kan vara lite för en hungrig elev.
Även knäckebröd är begränsat.
Klagomål på att rätterna t.ex. köttfärssås är uppblandat med bl.a. majs. Barnen äter bättre när det är
mer uppdelat som t.ex. fisk och sås för sig.
Förslag på att sallad och grönsaker är mer uppdelat så att eleverna ska kunna plocka själva. Det har
gjorts önskemål om att det ska finnas fler valmöjligheter på salladsbordet.
Årskurs 6 har gjort studiebesök på kostenheten. Dom hade många och bra frågor med sig.
Per, chef på kostenheten, vill att eleverna på skolan ska ha kontinuerliga matråd så att dom där kan
lämna synpunkter och frågor. Det är rektorn Thomas och lärarna på skolan som ska se till att det blir
av. Det kommer att bli ett nytt matråd efter jul.
Skolbussen
Det har varit stökigt på skolbussen under höstterminen. Busschauffören har haft genomgång med
eleverna om vad som gäller. Mail på vilka regler som gäller i bussen och vad som sker om dom inte
följs har skickats ut till alla vårdnadshavare.
Generellt: Föräldrarådet uttrycker en önskan om att information ska gå ut vid avvikande händelser på
skolan. Detta för att barnen inte ska komma hem och berätta själva. Det kan då lätt bli fel
information.
Ventilation
Skolan har ojämn temperatur. Det skiljer väldigt mycket. Just nu är det väldigt kallt i klassrummen.
Speciellt i 4-5:ans och sexornas klassrum. Thomas kommer att göra en felanmälan på det.
Centralskola
Politikerna fattade inget beslut om nya förslaget med ombyggnad av Snäckebacksskolan och
Skogsgårdsskolan. Utbildningsenheten skissar på nytt förslag men det innebär att de annonserade
förändringar som föreslagits inte genomförs till hösten.
Mer idrott?
1 timme/vecka finns som kallas för elevens val (i åk 1, 4, 5, 6). Önskemål finns om att använda den
timmen i gymnastiksalen för extra idrott.
Gymnastiksalen är även något som fritids kan använda mer. Thomas diskuterar detta med
fritidspersonalen.
Info från skolan:

Skolan har haft en temavecka som handlat om jämställdhet och lika värdegrund. Zahra Shirvani från
Start Ronneby har varit på skolan och berättat för eleverna hur hennes flykt från Iran gick till.
Mellanstadiet ska titta på film och ha diskussionsgrupper om lika värdegrunder.
Eleverna kommer att arbeta med olika ord/värderingar och vad dom betyder.
Magidagen var lyckad.
Inför jullovet
Den 22/12 slutar skolan klockan 12.00
Den 28/11 kommer Skolinspektionen för att se hur Ronneby kommun fördelar resurserna i skolorna.
Lärarna och Thomas blir intervjuade.

Nytt föräldraråd blir den 15/2 2017 kl 18.00.

Protokollförare Annika Bergerstedt

