Mötesprotokoll Föräldrarådet Fredriksbergsskolan
Datum: 2018-01-29
Plats: Fredriksbergsskolan
Närvarande: Camilla Brink Mia Åhling Tony Holmgren Kajsa-Lena Löhbern
Susanne Borg Inger Berg Jenny Persson Karin Ekdahl Ingela Kindblad
Monica Berggren.

Ny mötes tid inbokat den: 8 mars 2018. Kl.16:30 på Monicas kontor.

Från vår Rektor; Monica Berggren.



Telefon nr till sjukanmälan: 0457-61 72 19. När du ringer är det en telefonsvarare som tar
emot din sjukanmälan för ditt barn. Det går att ringa när som under dygnets timmar. Men tänk
på att den lyssnas av senast 08.10 varje dag.



Lågstadiet har fått en ny lärare.



Lärartjänst är tillsatt i Åk 4. Ytterligare resurs kommer tillsättas.



Alla elever kommer att få en dator. Mer information om detta kommer meddelar Rektor Monica
Berggren.



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.



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



En socialpedagog kommer att anställas och arbeta på mellanstadiet med eleverna. Där
kommer socialpedagogen att arbeta med enskilda och grupper med konflikthantering och
värdegrund.

Åk 4.


Engelska test i ett s.k. progress test.



Vikingatiden är ett planerat arbete under våren samt även värme och kyla där man har olika
experiment för att visa hur det kan gå till genom att bland annat mäta temperaturen i en
hemmagjord termos som görs av en petflaska.

ÅK 5.


Åk 5 har arbetat med Huset som också är presenterat för föräldrarna. I projektet ingår att
räkna budget på mat och aktiviteter. Eleverna bygger hus i scalenliga modeller.



Läsande klass är nytt och ersätter Läsförståelse.



MeeTo har resulterat i att lärare spelar upp sketcher för eleverna för att visa hur ett olämpligt
bemötande hanteras.

Åk 6.


6orna har besökt Snäckebackskolan inför höstens högstadiestart. Nationella prov kommer för
6orna under våren. Det blir 4a delprov i varje ämne. Proven fördelas jämnt under våren.

Toaletterna
Klagomål på 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.
Morgongymnastik på skolgården
Förslag om morgongympa på skolgården.
Mellanmålet
På fritids har man synpunkter på att mellanmålet behöver förstärkas och har vid ett möte med
kostenheten fått information om att mellanmålet kommer förstärkas. Monica kommer att undersöka när
det är tänkt att det kommer att ske.
Reflexer och Räddningstjänsten
Diskussioner om hur viktigt det är med reflexer under vinterperioden mynnade ut i ett förslag om att
bjuda in Ambulans, Brandkår och Polisen till en aktivitetsdag om trafiksäkerhet och regler som gäller
och hur man får hjälp och vad man ska tänka på om olyckan är framme. Ingela har varit i kontakt med
Polisen och de är positiva till att komma. De understryker dock att de är underbemannade och att det
får planeras in i god tid. Därför kommer en inbjudan mailas under våren till Polisen och om möjligt ett
möte senare i vår eller till hösten.
Kostenheten
Ett matmöte är inplanerat till den 1/3 och det är Inger som träffar kostenheten.
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.
Kallt i klassrummen
Det är kallt i klassrummen på mellanstadiet. Vaktmästaren kommer undersöka detta.

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’’.
Kurator.
Vår kurator Malin Vaughan finns på plats onsdagar och nås på 0457-618536.

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

