Minnesanteckningar Föräldraråd 15 februari 2016 Saxemaraskolan
Närvarande: Thomas Masseck, Britt Abrahamsson, Magnus Fast, Jenny Strömberg, Annika
Bergerstedt, Rebecka Sixtensson, Ammi Åkesson och Petra Stieger.
Uppföljning av protokoll från föregående möte:
Gymnastiksalen
Har använts mer sedan förra mötet. Bland annat av Fritids, enligt Britt.
Matsituationen
Eleverna vill ha tillbaka Bregott i stället för Flora. Föräldrarådet beslutade att sammanställa
en skrivelse till Utbildningsnämnden angående detta. Magnus Fast tar detta vidare.
Vi kan eventuellt få en feedback-maskin att ha utanför matsalen där barnens åsikter kan
dokumenteras.
Efter matråd 10/2 har det skett en förändring vad gäller portionerna. Numera får barnen ta
om! Matrådsmöte kommer att hållas 1 gång per termin.
Den färska kyckling som serveras kommer från Sverige, övrig kyckling från Litauen. Enligt
rektor har kommunen hårda krav på bl a djurhållning vid upphandling.
Information/frågor från föräldrarna
Tufft klimat i skolan?
Lärare, rektor och socialpedagog upplever inte att det är tufft klimat i Saxemaraskolan. Det
är många rastvakter ute på rasterna. Även elevrådet har framfört att de tycker det är bra
stämning på skolan.
I denna diskussionen noterar vi att skolans kurator är föräldraledig och den nya vikarierande
socialpedagogen sjukskriven just nu.
Centralskolor
Beslut ej taget i frågan vid diskussionstillfället. Den politiska processen är igång med möten i
KSAU, Kommunstyrelsen och slutgiltligen i Fullmäktige under våren. De politiska partierna är
inte helt överens om förslaget. Går allt enligt Utbildningsnämndens plan ska man börja flytta
elever, evakuera dem, från Snäck och ev också från Skogs kring jul under byggtiden som
förväntas bli minst 1,5 år.Tidigast till ht-19 kan den nya skolan/skolorna stå färdiga.
Saxemaraskolan kommer att beröras på så sätt att årskurserna 4-6 då kommer att flyttas in
till tätorten. Hur detta ska ske eller vart har ännu inte börjat diskuteras.
Kvar i Saxemara blir F-3 och en utökad förskola.
Spontanidrottsplats
Önskemål om att eleverna ska få möjlighet att vara mer fysiskt aktiva. En extra kompisgunga
efterfrågas då den befintliga ofta är upptagen.

Saxemara IF har varit i kontakt med Ronneby kommuns Fritidsnämnd och enligt
investeringsplanen ska en spontanidrottsplats med konstgräs ersätta skolans fotbollsplan
2018.
Skolhälsovård
Det framkommer klagomål på att skolsköterskan är borta mycket och att det har varit
problem med att återbud inte meddelats.
Thomas tar ärendet vidare.

Aktuell information från skolan:
Öppet hus
Öppet hus på mellanstadiet lördag den 18 mars kl. 9-12 i syfte att ge en inblick i hur skolan
arbetar för att uppnå målen.
Föräldrar, syskon, far- och morföräldrar är välkomna!
Obligatorisk närvaro för eleverna kl. 8-12.
Eleverna bakar kakor på hemkunskapen som kommer att finnas för avsmakning.
Föräldrarådet bistår med kaffe och tevatten. Magnus Fast ordnar kaffebryggare.
Termosar behövs eventuellt.
Nästa möte
17 maj 2017 kl. 18.00

Protokollförare: Petra Stieger

