Mötesprotokoll Föräldrarådet Fredriksbergsskolan
Datum: 2019-05-22
Plats: Fredriksbergsskolan
Närvarande: Camilla Brink Tony Holmgren Jenny Persson Lena Abrahamsson
Kajsa-Lena Löhbern Cecilia Gorschek Mia Åhling Ingela Kindblad
Gaca Radetinak Inger Berg Mats Mellqvist.

Planerade mötestider inbokat för HT 2019 den:
 2 oktober kl.16:30–17.30 på rektors kontor.
 20 november kl.16:30-17:30 på rektors kontor.

Gäster: Elena Johansson, Kost Chef Ronneby Kommun och
Sofie Karlsson Måltidschef Fredriksberg skolan.
Monica Svensson Skolsköterska.

Information från kostenheten:
 Arbetar med miljömål och klimatanpassar maten.
 Fokus på att minska matsvinnet - det slängs i snitt 57gram per portion/barn.
 Kommer minska ned på fisk och kött och implementera en vegetarisk dag och kyckling en dag
i veckan.
 Grönsakerna kommer att följa årstiderna.
 Köttet som köps in är svenskt och kommer ifrån Charkett.
 Grönsakerna kommer ifrån ett företag i Växjö.
 Kommer ej dra ned på transporterna.
 Planerar för en gemensam distributions central som samkör leveranserna till skolorna.
 Måltidkostnaden för lunchen ligger på samma 9,70kr barn.
 Mellanmålet kostar 5 kr per barn.
 Ca 3,50 kr är idag ekologisk mat på lunchtallriken.
 Målsättningen är att komma upp i 5 kr för ekologisk mat på lunchtallriken.
 Medelkostnaden för riket är idag 11,50 och den högsta i Blekinge ligger på 17kr per portion.
 Kostenheten informerar om kommande klimatmat såsom gryner och att om barnen får prova
på detta hemma har de möjlighet att prova olika smaker och konsistenser innan maten
introduceras i skolan.

Måltidschef:
Sofie Karlsson ny måltidschef för Fredriksbergskolan. Arbetar 50 % och är föräldraledig 50 %.
Kommer att besöka matsalen innan terminsavslutningen.
Från Föräldrarådet:
Barnen har synpunkter på maten, med önskan om att få ’’vanlig mat’’. Som exempel kokt potatis/pasta
kött/fisk/kyckling, sås, separerade grönsaker. Man vill se vad man har på tallriken. Man tycker det är
mycket grytor, ihop rörda sallader och grönsaker. Mycket Couscous och Bulgur som man döpt till
’’fake ris’’.
Man önskar potatismos gjorda på riktig potatis tisdag-fredag.
Det hembakade brödet tycker man är jättegott.
Mellanmålet:
Fritids behöver mer matiga mellanmål. Man har önskemål om att få ägg på eftermiddagarna. Ägg
kostar 2,50kr styck. Gärna pannkakor som mellanmål då det mättar bra på eftermiddagen när det varit
soppa på lunchen.
Hemkunskap
Praktik i köket under hemkunskapsklassen ligger i planeringen inför HT 2019.
Hemkunskap i åk 4 och 5 kommer introduceras.
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Stående punkter:


Telefon nr till sjukanmälan: 0515-869 53. När du ringer är det en telefonsvarare som tar emot
din sjukanmälan för ditt barn. Knappa in ditt barns 10siffriga person nr. Anmäl frånvaro varje
dag som ditt barn är frånvarande från skolan. Det går att ringa när som under dygnets timmar.
Men tänk på att den lyssnas av senast 08.20 varje dag.



Sara Karlsson heter kuratorn som börja på Fredriksbergskolan till HT 18. Sara kommer vara
på skolan 3 dagar i veckan. Hon nås på 0457-61 85 36.

Viktigt att tänka på:


Flera barn anländer till skolan utan cykelhjälm. Det är lag på att bära cykelhjälm och det är
föräldrarnas ansvar att se till att barnen använder hjälmen. Polisen meddelar att det är böter
på de barn som inte bär hjälm vid en kontroll och det är föräldrarna som åläggs att betala
böterna.

Barnens säkerhet:


Flera föräldrar vänder bilarna i en s.k. U-sväng mitt på Gustaf Arnolds gata efter avsläpp av
barnen utanför skolan. Det är vårt önskemål på krav att köra fram till rondellen och vända
tillbaka där.

Diskussions punkter:


Dåligt ljus på skolgården. Barnen tycker det är läskigt när det är mörkt på skolgården när de
kommer på morgonen. Dessutom behövs förstärkt ljus på baksidan (lilla). Inger tar detta med
miljöskyddsombudet.



Förstärkning behövs på skolan då städningen inte räcker med det antal timmar som är avsatt
idag, det behövs fler timmar samt fler personer som städar varje dag.



VT 18 var representanter från Elevrådet med och påpekade om utemiljön på skolgården F-6.
Väntar på återkoppling från Rektor. Svar: Barnen har via elevrådet listat några för dem
prioriterade åtgärder:









Mer Gräs på skolgården.
Mindre Asfalt på skolgården.
Fyll i Linjerna på skolgården.
Mer Växter på skolgården.
Mer Soptunnor på skolgården.
Fler Gungor på ”lilla”’ skolgården
1 kompis Gunga på ”lilla”
1 Klätterställning på ”stora” skolgården.
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Toaletterna
Klagomål på att omklädningsrummen, duscharna och gymnastiksalarna är dammiga och smutsiga
samt att toaletterna är smutsiga har meddelats föräldrarådet. Inger Berg meddelar att städning av
toaletterna är beställt till 2 gånger per dag för att barnen ska kunna gå på en ren och fräsch toalett.
Även fönstren behöver putsas samt golven torkas regelbundet. Toaletterna renoveras (alla golven).
Diskussioner med ISS om ny arbetsbeskrivning.
Skolgården
Det är mörkt på skolgården när barnen kommer på morgonen och det finns önskemål om att det sätts
upp lampor som lyser upp skolgården runt om skolan. Ett förslag är att det finns en timer som styr när
ljuset tänds på morgonen.

Skolsköterskan.
Skolsköterskan som heter Monica Svensson, finns på plats 4 dagar i veckan måndagar onsdagar,
torsdagar och fredagar. Önskemål om att skolsköteskan finns på plats under elevernas närvaro på
skolan.
Skolsköterskan hälsar:
Jag heter Monica Svensson och jag är barnsjuksköterska och distriktssköterska. Prata med era barn
om att det är okej att komma om det är något de vill.
När ni föräldrar vill ha kontakt med mig får ni gärna maila mig: monica.svensson@ronneby.se eller
ringa mig, telefon: 0457-61 72 24. Tveka inte med att höra av er om det är något ni funderar på, ni är
välkomna! Om ni vill komma tillsammans med ert barn så bokar vi tillsammans en tid via telefon’’.
Vaktmästare.
Vaktmästaren finns på plats varje dag. Arbetsschemat är planerat så att vaktmästaren startar och
slutar sitt arbetspass varje dag på Fredriksbergsskolan.
Föräldrarådet
Vårt mål är att ha minst en förälder representerad från varje skolklass på Fredriksbergskolan.
Återkoppla gärna och berätta vad Du är nöjd med eller om Du har några synpunkter eller om ditt barn
har något önskemål så driver vi gärna detta åt Dig och Ditt barn.
För er som läser detta via webben går det bra att kontakta någon av oss genom era klasslärare eller
titta i skolans adressbok så hittar Du oss där.
Har Du något positivt du vill dela med dig av som resultatet av föräldrarådets arbete eller någon fråga
eller synpunkt som du vill ta upp så hör av dig. Du kan vara anonym.
Bästa Hälsningar,
FÖRÄLDRARÅDET Fredriksbergsskolan Ronneby
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