Mötesprotokoll Föräldrarådet Fredriksbergsskolan
Datum: 2018-19-27
Plats: Fredriksbergsskolan
Närvarande: Camilla Brink Tony Holmgren Petra Karlberg Jenny Persson Lena Abrahamsson
Susanne Borg Kajsa-Lena Löhbern Karin Ekdahl Cecilia Mannerbro Mia Åhling
Ingela Kindblad Gaca Radetinak

Ny mötes tid inbokat den: 15 november 2018. Kl.16:30-17.30 på rektors kontor.

Från vår Rektor; Gaca Radetinac
Vår nya rektor, Gaca, tillträdde i senare delen av september månad och ersätter rektor Monica
Berggren.
Gaca har i 23 år arbetat inom Karlskrona kommun. Under tiden för anställningen ingick ett uppdrag
från Skolverket som Webbredaktör parallellt med det vanliga arbetet. Därefter som Rektor och
Förskolechef i Tingsryds Kommun under fyra år.

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.



Förskolan blir obligatorisk från HT 18.



Sara Karlsson heter kuratorn som börja på Fredriksbergskolan till HT 18. Sara kommer vara
på skolan 3 dagar i veckan.

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.



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.

Tillskott i personal styrkan:


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

Undervisning:


Dataprogrammering kommer att ingå i höstens läroplan.
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Allmänt från årskurserna:
Förskole klass:
Har inkörningsperiod med superhjälte tema, läser böcker.
Åk 1


Har kommit igång och arbetar med bokstäver, siffror och trafiken.

Åk 2


2orna kommer att arbeta med samhället.

Åk 3


Arbetar med NTA-lådan som innehåller förändringar. Man har köpt in klassuppsättningar av
skönlitteratur som ingår i ett projektarbete för att öka läsförståelsen.

Åk 4.


Fyrorna arbetar med digitaliseringen och testar lite olika program som är lämpliga för
eleverna.

ÅK 5.


Åk 6.


Alla klasserna har deltagit i tävlingen ’’Vi I Femman’’. Man håller också på med ett skrivprojekt
”Romanprojektet”. Nytt tema är hållbarhetsutveckling.

Sexorna har börjat med de muntliga nationella proven. Först gör man svenskproven därefter
engelskan och sist, före jul, gör man matteproven. Alla muntliga prov genomförs i små grupper
om 2-4 elever.

Matrådet
Inger Berg har träffat matrådet den 1/3 och fått svar på frågorna som ställts på mötet i december.
Det finns begränsningar på antal som serveras på tallriken som svar på att barnen inte får äta sig
mätta. Man rekommenderar 5 köttbullar och ska följa tallriksmodellen. Är man mer hungrig får man ta
en andra portion men här ska även tallriksmodellen följas. Som svar på barnens önskemål om att
slippa blandade grönsaksskålar och sallader så finns det 3 grönsaker som inte kommer vara blandade
och de är morötter, tomater och sallad.
På Fritids kommer mellanmålet att förstärkas med filmjölk de dagar då det serveras soppa som
skollunch.
Ett förslag är att få ha en så kallad önskevecka för barnen. Vilket innebär att barnen får välja en vecka
per termin vad som ska serveras.
Matsvinnet har ökat igen meddelar kostenheten.
Kommentar från föräldrarna är att man önskar slippa pulvermoset. Kostenheten meddelar att då
matsedeln planeras med potatismos på måndagarna så hinner man inte med att göra eget potatismos
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utan hänvisar till användandet av pulvermos pga. tidsbrist. Förslag är att man byter veckodag på
mosets servering till annan dag än måndagar.

Hot om Våld
Fortbildning har lärarna på Kallingeskolan deltagit i och det vill Föräldrarådet att lärare och övrig
personal på Fredriksberg också ska anmälas till. Inger meddelar att de har material som skolverket
hänvisar till. Bland annat en handlingsplan som gäller väpnat våld i skolan.

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. Toaletterna renoveras (alla golven).
Diskussioner med ISS om ny arbetsbeskrivning.
Morgongymnastik på skolgården
Förslag om morgongympa på skolgården. Mer information kommer under våren.

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 Sara Karlsson finns på plats 3 dagar i veckan. Hon 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 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.

3

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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