MÖTESPROTOKOLL FÖRÄLDRARÅD 14/11 2018
Ordföranden Morgan Andersson och Kristina Elmerot, rektor Eskil Eskilsson, rektor Maria Fredin,
rektor Marie Ekvall, 2st lärarrepresentanter och 6st föräldrarepresentanter.

1. Mötet öppnas
Ordförande Morgan Andersson förklarar mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Kristina Svensson valdes till mötets sekreterare.
3. Presentation
Alla deltagare på mötet presenterade sig kort.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Även mellanstadiet kommer att erbjuda läxläsning och studiehjälp med start tisdagen den 27/11 kl
14.15. Anmälningsblankett kommer att skickas hem. De vårdnadshavare som har barn som av skolan
anses behöva denna hjälp kommer att få mail från lärare.
5. Matrådet
Åsikter om maten ska tas i denna grupp.
Matrådet har inte haft möte. Kathe Jönsson är kontaktperson bland vårdnadshavare.
John-Erik Andersson är kontaktperson i matsalen.
6. Särskilda behovsgruppen
Har inte haft möte.
7. Eventuell uppdelning F-6 och 7-9
Ingen uppdelning pga få mötesdeltagare
8. Rektorerna informerar
Höstterminen slutar fredagen den 21/12.
Denna dag slutar alla elever tidigare och bussarna går hem 11:30.
Maria Fredin:
 Förslag om att flytta skolavslutningen i kyrkan från fredag 14/6 till torsdag 13/6 för få en
trevligare avslutning. Tiderna i kyrkan delas av Slättagårdsskolan F-6 och Kallingeskolan F-9
i olika sittningar. Förslag från föräldrarådet att även dela F-6 avslutningarna i tre sittningar
istället för två så att flera anhöriga ska kunna komma.
 Lokaler på mellanstadiet har målats om. Målningsarbetet kommer att fortsätta på skolan.
 Konstverk som eleverna skapat tillsammans med Kulturskolan ska sättas upp i mellanstadiets
trapphus och i matsalen.
 Om möjlighet finns önskar rektor att barnen på F-2 fritids hämtas tidigare fredagen den 14/12.
Detta för att ordinarie personal är bjudna på trivselaktivitet. Vikarie sätts in efter behov.





Personalfrågor: 2st förskollärare är anställda och kommer att börja i F-klass i februari 2019.
Specialpedagog Anette kommer att sluta. Annons på hennes tjänst finns ute nu.
2st nya extratjänster är på gång i lågstadiet, plus att man redan har en anställd på detta vis.
Extratjänsterna är till för dem som vill prova på att arbeta inom skolans värld och deras
ersättning betalas av staten. De nyanställda kommer att ha provtid fram till jul.
Ipad till barnen i F-klass är på gång.

Marie Ekvall:
 Vklass har inte kommit igång enligt tidigare tidsplan. Nu är tanken att eleverna kopplas på
v.49 och vårdnadshavare v.2 Informationsmöte om Vklass kommer att hållas i början av
vårterminen.
 Högstadiet har som rutin att gå igenom elevernas frånvaro varje månad för att ta tag i hög
frånvaro, men föräldrarna saknar just nu en snabb, direkt återkoppling.
Skolan har koll på elevernas frånvaro, även om de digitala systemen inte fungerar fullt ut.
Vid 20% frånvaro får man en varning, vid 30% kallas vårdnadshavare och barn till möte.
 Högstadiet har temavecka sista veckan innan jul. Eleverna kommer att ha bibehållen
schemastruktur, men varje lärare är bara kopplad till ett tema, vilket gör att eleverna träffar
andra lärare än det som står på ordinarie schema. Ämnena för årets temavecka är:
Åk 7: Vänskap och respekt
Åk 8: Kärlek
Åk 9: Framtiden
Eskil Eskilsson:
 Personalen i grundsär går utbildning genom SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
och pedagogerna i AST-gruppen får utbildning i hur man arbetar med hemmasittande elever.
 Positivt samarbete mellan fritids på grundskolan och grundsärskolan.
 Översyn av larm och eventuellt värmekameror för att inte ha obehöriga personer på
skolgården efter stängning.
 Staket på låg- och mellanstadiets skolgård ska sättas upp för att avgränsa mot cykelvägen och
Åkessons backe.
Lärarrepresentanterna berättar:
 Man jobbar aktivt för en inkluderande skola, utifrån var och ens förutsättningar. Det finns en
positiv inställning bland barnen på skolan.
 Samarbete mellan årskurserna kring städning av skolgården.
 Förberedelseklassen har 11st nyanlända elever som sedan ska slussas ut i klasser i
kommunen.
 F-klass jobbar med Kompisböcker, Barnkonventionen mm.
 1an tränar läsning och jobbar med datorerna.
 2an har en nalle som reser runt i världen. De jobbar med NTA om förändringar och kommer
att besöka Kreativum i november.
 3an programmerar robotar och skriver berättelser om gosedjur. Berättelserna ska sedan läsas
upp för F-klass.
 F-3 kommer att fira Lucia gemensamt i sporthallen.






4an tränar på att använda de nya datorerna med hjälp av tangentbordsträning och
dokumenthantering.
5an deltar i ”Vi i femman” och tränar programmering. Klassen tränar inför Luciatåget som
ska hållas i aulan inför hela mellanstadiet.
6an har muntliga nationella prov i svenska, engelska och matematik. Klassens arbete och
läxor läggs i Teams, så att även frånvarande elever kan ta del av det som gjorts eller ska
göras. De deltar i ett läsprojekt med biblioteket och eTwinning projektet Chain Reaction.

9. Övriga synpunkter och frågor
 Fråga till Marie Ekvall om hur övergången mellan sexan och sjuan går till om man har svårt
med något i skolan. Hur går informationen vidare till de nya lärarna?
Marie berättade om processen.
 Fixardag skjuts fram till våren, preliminärt datum 28/4. Beslut tas vid nästa möte.
Tekniska nämnden står för färg.
 Skrivelse till tekniska nämnden angående spontanidrottsplats på skolan
Martin Johansson, föräldrarepresentant, sitter med i nämnden som skall ta detta beslut. Det
har tagits upp och man jobbar på ett besked.
 Robusta, små utomhusmål och nät till basketkorgen på skolgården, samt nät till fotbollsmålen
i Åkessons backe ska köpas in av skolan.
10. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 6/2 2019 kl 18:15 i skolans cafeteria
11. Mötet avslutas

