Föräldrarådet 2020-02-12, protokoll
1. Ordförande
Emanuel Pålsson

2. Sekreterare
Mikael Lövdahl

3. Presentation av mötesdeltagare
Anette Olsson, Anna Gustavsson, Emanuel Pålsson, Eskil Eskilsson, Jenny Amilon, Jonna Borg,
Maria Fredin, Marie Ekvall, Mikael Lövdahl, Patrik Bergkvist, Lisa Ljunggren

4. Föregående protokoll
Protokollet från 27 sep 2019 lästes upp.

5. Matrådet
Fredin: förekommer kontinuerliga möten med matrådet, nästa 27/4. Tar med info o synpunkter
från elevrådet. Emeli Berggren (måltidschef) kommer vara i Kallingeskolans kök två dagar i veckan.
Har besvarat frågor från barnen. Ny representant från 9’an samt en innevarande från 6an.
Jobba med matsvinnet.

6. Särskilda behovsgruppen
Inget nytt. Finns en ”vilande” grupp. Johanna Jolin är representant.

7. Struken tills vidare
8. Rektorernas punkt
Maria Fredin:
Låg/mellan ganska lugnt med en del internationella prov. Inte mer sjukfrånvaro än normalt.
Vikarierna är inte alltid till nytta, svårt att anpassa sig när de kastas in snabbt.
Varför finns det ingen spontanidrottsplats i Kallinge? Medborgarförslag inlämnat 2012. Flertalet
mindre orter har fått de sista åren.Vilken väg ska man gå för att lyfta frågan igen? Nytt
medborgarförslag? Fråga kommunen hur valet/fördelningen har gått till och samtidigt luska om
HUR vi ska gå vidare (Emanuel). Samtidigt reda ut vart byggpengarna (lekstugan) försvann.
Anette Olsson:
F: uppe i en ombyggnad, flytta lokaler. Lite rörigt. Sagor. Hur vara som kompis.
1: har haft sin ”100-fest”.
2: tema ”förr i tiden”. SO känslor.
3: samarbete i klassen. Sv/Ma nationella prov.
4: ”det mystiska hålet”
5: grupparbeten, skrivprojekt
Mellanstadiet: aktivitetsdag om Trafik i april.
Hur klasserna ska delas in på skolavslutningen 11/6 i kyrkan.
Eskil Eskilsson
Varit upptagen med lite mögelproblem i lokalerna. Det rullar på bra, mycket rörelse… byta skolor.
Har två grupper att jobba med. Mellan o högstadiet. Knyta band mellan skolorna. Barn med
diagnoser har ökat rejält. Blir problem med anställningsstopp. Två nya tjänster dock på G.
Lång processtid med bl.a personliga assistenter. Saknas pengar i budgeten.
Eskil går i pension till sommaren, tjänsten ligger ute med flertalet sökande.
Unikt på Kallingeskolan att man kan vara till hands hela tiden.

Lisa Ljunggren (Sär)
Pratar energi. Arbeten om detta med lite miljötänk.
Jobbar mycket med ADL-träning (vardaglig träning).
Personalkrävande, tight med personaltillgång ibland, kan gå två personal på en vårdtagare.
Gått framåt med enkla hjälpmedel ex. platta/mobil.
Jobbar mycket med tecken och bildstöd.
Marie Ekvall (högstadiet)
Ämnes- och mentorssamtal pågår.
Värdegrundsarbeten pågår åk 7. Grundar sig i MVP. Första gången detta görs, ska sedan
utvärderas.
Tjejer i 7an önskade basketträning. Dragit igång ett lag och ska skapa en förening.
Klart att H-byggnaden ska få nytt tak. (Haft vattenläcka)
Två olika elevgrupper haft lite ”spänningar”. Kontaktade kontaktpolisen som kom och besökte.
Tryggare Sverige har pratat med elever och personal. Kommer tillbaka för att återkoppla. Därifrån
utvecklingsarbete. Återkoppling nästa föräldrarådsmöte. Uppföljningen ej 100% klar. Återkommer!
Fredin hade bjudit in specialpedagogen till detta möte men fick förhinder pga sjukdom.
Skulle prata om otrygghet, förebyggande åtgärder osv. Grundar sig i Brottsförebyggande Rådet.

9. Övriga frågor
Snuskigt och sjaskigt i sport- och simhallen. Lisa Ljunggren anmält flera ggr. Marie Ekvall anmäler.
Får sammanställning från Peter Nilsson, fritidsenheten.
Patrik tar ärendet med matvagnarna vid matsalen som används vid lek utanför skoltid och hamnar
på skolgården. De är inte inlåsta.
En julstjärna hissades i flaggstången vid jul. Ska ske vid Lucia i år.
Patrik B: Surfplattor ersatt datorerna? HP Stream-datorerna håller inte måttet. Datorerna kommer
inte tillverkas längre. Förslag om nya datorer.
Öppet hus: 19/5. Föräldrarådet brukar representera och exponera sig.

10. Nästa möte
2020-05-07 Kl.18:15

11. Mötet avslutas
Vid pennan:

Mikael Lövdahl

