Minnesanteckningar med föräldraråd på Saxemaraskolan 2018-03-19
Närvarande:
Thomas Masseck (rektor), Martin Sonesson (ny rektor när Thomas slutar) Britt Abrahamsson (lärare),
Sanna Sturesson (klass 6), Magnus Fast (klass 4), Lars- Johan Ljung (klass 3 och 5), Rebecca Sixtensson
(klass 2), Jennie Liljerum (fsk) och Jens Hornsten (klass 1).
Ordförande vid mötet: Magnus Fast
Sekreterare vid mötet: Sanna Sturesson


Föregående mötes anteckningar:
o Toaletterna. Thomas har tagit ärendet vidare till städbolaget ISS som ska återkomma
med kostnadsförslag för extra städningar.
o Maten. Lars-Johan har varit i kontakt med Yvonne och David i köket. Yvonne och
David återkopplar till sin chef om ex. vilka maträtter som är omtyckta/ej omtyckta av
barnen. Vid elevråd har kostchefen varit på besök. Föräldrarådet anser att frågan vad
beträffar maten i skolan bör hållas levande.
o Skolgården.
 Det upplevs emellanåt som dåligt undanplockat på förskolans utegård. På
övriga skolgården är det bättre ordning. Det är viktigt så att redskap och
leksaker ska hålla samt anses vara en del i att skola ansvarstagande hos
barnen att man plockar i ordning själv.
 Lampor är trasiga på skolgården, detta är anmält till vaktmästare.
 Nya papperskorgar med lock ska beställas av vaktmästare.
 Ansökan om spontanidrottsplats är gjord till Boverket, Thomas har skrivit ett
yttrande ang. detta.
 Frågan om hur mycket vaktmästartjänst det finns till
Saxemaraskolan/förskolan kom upp. Det upplevs som att det är lite tid och
mycket lite hinns med.
o Storskolan. Jens Hornsten och Magnus Fast har representerat
Saxemaraskolan/föräldrarådet när det gäller frågor och möten gällande nya planerad
stor/centralskola. I dagsläget har allt förskjutits ca ett år pga. avbruten upphandling.
Jens och Magnus förväntar sig ett möte med politiker i april. Samhällsföreningen i
Saxemara har också lämnat in åsikter och kommer eventuellt också att deltaga.
Punkter som diskuterades i samband med ärendet:
 Kan ett alternativ vara att bygga en förskola inom upptagningsområdet,
förslagsvis i Saxemara. Detta skulle kunna ske nu när det har skapats
väntetid…
 Om en ny förskola byggs genererar det mer utrymme till skolan som har
behov av större lokaler. Förskoleklassen till hösten förväntas ha ca 18 elever.
Skolbibliotek och hemkunskapssal saknas i dagläget. I den nya timplanen
som börjar gälla hösten 2018 är det mer hemkunskap på schemat och
skolinspektionen har kritiserat tillgången på skolbibliotek.
 Kan politier med lokalt intresse engageras i frågan?



Inga specifika punkter från klassrepresentanterna



Övriga frågor:
o Jennie Liljerum har noterat att det har varit mycket dåligt skottat och sandat under
vintersäsongen samt att det hängt stora istappar från taket. Personalen har också
poängterat detta och anmält detta. Punkten har dessutom tagits upp på personalens
APT och ärendet ska behandlas vidare i samverkan. Förslagsvis kan dessa
minnesanteckningar delges skolområdeschef Charlotte Kansikas och Michael
Löfström för att ytterligar påtala vikten i ärendet och för att på så sätt
förhoppningsvis få en förbättring framöver.
o Ärendet gällande förbättringar av skolgården togs upp. Tidigare har fråga om någon
har en båt till skänks ställt till föräldrarna med barn på skolan (med tanke på att den
skulle kunna bli lekredskap på skolgården). Inget napp i ärendet och inga åtgärder på
skolgården är gjorda Detta behöver återkopplas till barnen som undrar. Britt
informerar om att skolan ska ha en städdag på skolan 25:e april. Ett förslag är att tex.
Lördagen den 27 april har en fixardag på skolgården där några föräldrar engagerar sig
i att ex. måla 4-rutor och gör hinder eller liknande. Thomas ska kolla upp om färg och
penslar kan ordnas till detta tillfälle och ska dessutom höra med vaktmästaren om
vad som kan vara lämpligt material för att bygga hinder. Någon behöver ta på sig
ansvaret för att samordna denna fixardag, ingen ansvarig utsågs på mötet.



Nästa möte:
Inget datum bestämt, bör dock hållas i början eller mitten av maj.

Vid anteckningarna

Ordförande

Sanna Sturesson

Magnus Fast

