Mötesprotokoll Föräldrarådet Fredriksbergsskolan
Datum: 2019-11-20
Plats: Fredriksbergsskolan
Närvarande: Camilla Brink, Sara Gustafsson, Jenny Johannesson, Louise Johnsson,
Kajsa-Lena Löhbern, Cecilia Gorschek, Ingela Kindblad
Gaca Radetinak, Inger Berg.
Planerade mötestider inbokat för VT 2020 den:
● Den 4 februari
● Den 23 mars
● Den 6 maj
Samtliga möten hålls mellan 16:.30-17:30 på Helena L:s rum bredvid rektorsexp. Nya representanter
för fler klasser är alltid välkomna!
Anteckningar från dagens möte
Från Föräldrarådet - synpunkter/uppdatering fr fg protokoll.
Maten: Barnen har tidigare haft synpunkter på maten och haft 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. Föräldrarådet träffade kostenheten vid mötet i maj och även den nya måltidschefen Sofie
Karlsson. Vid möte 20191120 bedöms detta ha förbättrats!
Idrott: Det har uppmärksammats alla inte alla barn duschar efter idrotten Vi uppmanar samtliga
föräldrar att tala med sina barn om vikten av personlig hygien. Det finns sk “blygduschar” om man inte
vill duscha tillsammans med andra. Städningen av utrymmena finns som löpande punkt hos
föräldrarådet. Skolan uppmanar eleverna att duscha.
Mellanmål fritids: Punkten är löpande och vi följer den för att se om förbättring nås. Aktuellt oklart.
Toaletter: Ingen förbättring trots att punkten varit uppe flertalet gånger. Det uppmärksammas i från
lärare att vissa barn har svårt att göra sina behov i toaletten, vilket resulterar i olyckor vid sidan av
Detta påverkar toaletternas allmänna upplevelse av att vara ofräscha. Ta diskussionen med era barn
om vikten av att använda toaletterna som de är tänkta. Det förbättrar miljön för alla på skolan.
Föräldraråd och rektor fortsätter ställa krav på städningen.
Belysning skolgård: Ingen förbättring, det är fortfarande för mörkt på skolgården.
Rastvakter skolgård: Kan vi utöka antal raster med sk “trivselledare” så att det alltid finns grupper att
ansluta sig till för de som inte har någon att vara med på rasten? Vi föräldrar ser gärna att alla raster
har trivselledare som drar aktiviteter och uppmärksammar/eliminerar utanförskap.
Föräldrarådet önskar även fler / mer uppmärksamma rastvakter i skolans regi.
Fler rastvakter behövs:
1) På morgonen är det viktigt med fler vakter då det gärna bråkas vid ingångar till skolan genom
att elever håller för dörrar för varandra.
2) På skolans alla sidor under rast. Obehöriga personer ska inte kunna vistas på området samt
att alla området där barnen vistas ska vara under uppsyn om något händer i leken.
Detta önskas omgående!

Nya punkter: Föräldrarådet
Mobbning och utanförskap: kan vi kontakta organisationen Friends för att få hjälp i arbete om
utanförskap och mobbning? Vad skulle detta kosta?
Läsplattor/datorer: Finns sk porrfilter på de ny läsplattorna/datorerna - ja!
Laddvagnar efterfrågas då det aktuellt finns för få laddare för att alla barn ska kunna ladda datorerna i
skolan. Hörlurar efterfrågas med - redan beställt!
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Digitalisering: Säker internetkunskap och källkritik. Kontakt Andreas Glingfors - fd polis?
Buggar Skola24 och Vklass: Ska vara åtgärdade. Frånvaroanmäl era barn innan kl 8 om de är sjuka,
annars blir det ett glapp i närvaro och ingen vet var barnet är.
Arbetstelefon till klasslärare efterfrågas då det är svårt att få tag på läraren i resp klass. Aktuellt
finns det en arbetstelefon per arbetsgrupp/avdelning. Ofta får lärarna lämna ut sina privata nummer.
Sexualkunskap: För närvarande tas detta upp först i åk 6, men vi upplever att diskussioner kring
detta ämne kryper ner i åldrarna med den ökade närvaron på sociala medier etc och efterfrågar därför
att skolan hjälper till att lägga en sund grund/värderingar tidigare. Ev finns socialpedagog på
Slättagårdsskolan som har mer kunskap kring detta. Säkra varje unge - organisation som
föreläser/utbildar. Diskussion tas vidare vid nästa möte.
Droger: Vi upplever att tillgång till detta kryper ner i åldrarna Skolan arbetar aktivt med detta och
lämnar rapport varannan vecka. (TILL?)
Lågaffektivt bemötande: Skolan pratar om det och arbetar utifrån att se alla och respektera alla.
Fråga om vi kan bjuda in Bo Hellström, kan medel eskas ifrån tex kyrkan? Föräldrarådet utreder
vidare.
Föräldrarådet Fredriksberg på kommunens hemsida: uppdateras väldigt sällan, behövs en
förbättring.
Lista på föräldrarådets representanter: ska gå ut till alla föräldrar via Vklass.
Utökat brandskydd: ska “inrymning” (hot utifrån som gör att skolan låser dörrar för att skydda
innevarande elever och personal) ingå i det utökade brandskyddet?
Saknas högtalare i klassrum och central låsning av dörrar till klassrum samt entré. Hänsyn kommer
tas till detta när skolan fräschas upp, vilket innefattar utökat skydd, arbetsmiljö och toaletter.
Stöld: Det är viktigt att vi pratar med våra barn om att det inte är ok att ta saker som tillhör andra. Det
är ett önskemål från föräldrar att även lärarna uttryckligen diskuterar detta i klasserna då saker
försvunnit ur ryggsäckar som hänger i korridorer.
Integration: Vi har pratat om vikten av att tala svenska med samtliga elever i den mån det går för att
inte skapa utanförskap för vare sig utrikes- eller inrikesfödda. Detta för att ge alla barn en bra grund att
stå på i samhället. Lärarkollegiet upplever att man är noga med detta.

Information från skolan
*Speciallärartjänst ute: söker främst utbildad personal för att bibehålla kvalitet i skolan.
*Mellanstadielärare tillsatt för åk5. Johanna Johansson börjar 14 januari - behörig lärare.
*Lärare till åk 1 sökes.
*Elevrådet ska börja arbeta med värdegrundsarbete för att motverka osämja och mobbning bla.
Föräldrarådet önskar då fler “trivselvakter”

Återkommande punkter för löpande åtgärd:
●

Mellanmålet på fritids: 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.

●

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
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miljöskyddsombudet. Ett förslag är att det finns en timer som styr när ljuset tänds på
morgonen.
●

Utemiljö: 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.

Samtliga önskemål är noterade hos rektor.
●

Städning: 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.
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.
- Ej åtgärdat 20191120, fortfarande ofräscha elevutrymmen.

Generell information
Viktigt att tänka på:
Cykelhjälm: 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.
Lämna/hämta barn: 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. Vänligen respektera även övriga trafikregler på gatan.
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 10-siffriga person nr. Anmäl frånvaro varje dag som ditt
barn är frånvarande från skolan.
OBS! Det går att ringa när som under dygnets timmar, men tänk på att den lyssnas av senast
08.20 varje dag och för att skolan ska veta att ditt barn inte är på plats är det viktigt att du
ringer innan kl 08:00!
Skolsköterskan:
Skolsköterskan som heter Monica Svensson, finns på plats alla skoldagar. Önskemål om att
skolsköterskan finns på plats under elevernas närvaro på skolan är uppfyllt.
Skolsköterskan hälsar: “Jag heter Monica Svensson och jag är barnsjuksköterska samt
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’’.
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Skolkurator:
Sara Karlsson heter kuratorn Hon är på skolan 3 dagar i veckan och nås på 0457-61 85 36.
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 från varje skolklass / årskurs på Fredriksbergsskolan
representerad. Det är viktigt att man som förälder engagerar sig för att kunna påverka sitt eller sina
barns arbetsmiljö!
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. Eller passa på att engagera dig
genom att sitta med i rådet!
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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