MÖTESPROTOKOLL FÖRÄLDRARÅD 19/9 2018
Ordförande Johanna Jolin, rektor Eskil Eskilsson, rektor Marie Ekwall
och 12 st föräldrarepresentanter.
1. Mötet öppnas
Ordförande Johanna Jolin förklarar mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Therese Ottosson valdes till mötets sekreterare.
3. Presentation
Alla deltagare på mötet presenterade sig kort.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
5. Förslag av skrivelse att skicka till Tekniska Förvaltningen presenteras
Som handlar om att Kallingeskolan önskar få Spontanidrottsplatsen mellan
skolbyggnaden och Åkessons Backe iordningställd. I samband med detta bör det också
iordningställas en rullstolsanpassad gångväg upp till planen på Åkessons Backe.
6. Matrådet
Skolmatsalen har nu fått ett namn; Matvraket.
Nu finns även laktosfri kost, inte bara mjölkfri kost.
7. Särskilda behovsgruppen
Ingen ny information
8. Rektorerna informerar
Man har lyckats bra med att hitta behörig personal till skolan.
Den nya digitala lärplattformen Vklass beräknas vara igång i tid med höstlovet.
I Vklass kommer föräldrar hitta information från skolan och lärare samt information
gällande schema, läxor, planeringar, boka utvecklingssamtal m.m.
Lärare utbildas nu löpande. Föräldrar kommer bjudas in till informationsmöte i
systemet och få skriftlig information hemskickad.
Det nya digitala systemet för att anmäla frånvaro, Skola24, är igång och verkar
fungera bra.
Högstadiets elever har nu kvitterat ut sina datorer. Det är nu en uppstartsperiod där
lärare och elever utvecklas tillsammans i små steg.
Funderingar finns på att låta datorintresserade elever som vill, utbilda sig till
elevcoacher för att kunna stötta kompisar i datoranvändning.
Påminnelse om att besökare på skolan måste hämta ut och bära namnskylt.

Ordningsregler:
Frukt får nu efter diskussioner ätas i korridorerna i anslutning till klassrummen.
Lånepennor kommer ut till lektionssalarna.
Röda lådor används för att samla in mobiltelefoner under lektionstid.
Förbud mot energidryck har införts.
Grundsär har bytt lokaler. Grundsär 1-3 och Humlebaggen fritids har bytt lokaler med
varandra. Grundsär 4-6 har flyttat till lokaler i anslutning till Grundsär 7-9.
Skolan tar stöd av Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg i
arbetet med att tillgänglighetsanpassa och förbättra lärmiljön för alla elever.
Vad som ska hända med konstverket som håller på att förfalla utanför aulan är
fortfarande oklart. Frågan ligger hos områdeschefen och kommunfullmäktige.
Kallingeskolan arbetar aktivt med att utveckla skoldemokratin och öka elevinflytandet
genom SVEA, Sveriges Elevråd. Om alla elever känner att de kan påverka sin vardag i
skolan så höjs motivationen, delaktigheten och engagemanget.
Moderna språk har nu införts redan i 6:an istället för i 7:an som innan. Än så länge har
ämnet 60 minuter i veckan schemalagt. Egentligen ska ämnet ligga på 80 minuter i
veckan och skolan funderar nu på olika lösningar för hur man kan få in resterande tid.
9. Val av ny ordförande
Det bestämdes att föräldrarådet skulle ha två ordförande till kommande möten.
Genom lottning hamnade ordförandeposten på Kristina Elmerot och Morgan
Andersson.
10. Övrig information och synpunkter
Fixardag ska anordnas redan i höst och ska vara återkommande varje år.
Utskick med mer information kommer ordnas.
Förslag på fix: rensa ogräs, rensa fotbollsplan, kratta, sopa, måla m.m.
5:orna får gärna sälja korv/fika för att tjäna pengar till klassresa.
Föräldrar till barn i klass 2 tar upp stort problem med stölder och undrar hur man ska
gå vidare med det.
Det saknas ofta pappershanddukar i behållarna vid handfaten utanför matsalen. Viktigt
att rutiner ses över för att åtgärda detta.
Elever klagar på att det är hög ljudvolym i matsalen trots att många anpassningar har
gjorts i lokalen.
Klass 6 saknar fotokatalogen.
Samtal kring läxor. En del föräldrar upplever att läxorna är ojämnt fördelade över
skolgången. Läxor i lågstadiet. Mindre läxor i mellanstadiet. Mycket läxor i

högstadiet. Dels kan omställningen till högstadiet bli stor och dels kan det vara svårt
att veta om ens barn har svårt för något.
Information kring hur ens barn ligger till i olika ämnen kommer bli tydligt i VKlass.
Kallingeskolan arbetar mycket med arbetsschema, inläsningstjänst och studieplanering
för att barnen ska lära sig studieteknik för att kunna lära sig optimalt oavsett läxor eller
ej. Högstadiet har nu schemalagda läxlektioner/läxhjälp.
11. Nästa möte
14:e november
12. Mötet avslutas

