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1. Närvarande:
Pluto:

Ej närvarande:
John Kjell
Stefan Zetterqvist

Neptunus
Uranus

Stefan Zetterqvist
Johan Aronsson
Stefan Tempelman
Anders Dahlström

Saturnus

Pernilla Jurold
Sofia Prata

Jupiter

Anna Lipinska
Bertil Myhr
Camilla Broman
Veronica Wallis
Lars-Gunnar Sagström

Mars
Tellus
Venus
Merkurius
Solen

Jenny Hall Nilson
Ulrika Eller
Svante Lundqvist
Ulrika Lann
Martina Svensson
Gisela Tellman

Rektorer

Jill Sterner
Anna-Lena Bengtsson

2. Föregående protokoll
-ett första steg har tagits mot en sänkt hastighet på Ingarövägen, då kommunen har
sagt ja till det. Fler instanser ska uttala sig innan det fattas ett slutgiltigt beslut i
Länsstyrelsen.
Mötet med SL är inställt och inget nytt datum är fastställt. Vi återkommer om tid. Det
är SL som kallar.
-regler för mobiler
Mellangården 0-3= inte tillåtet med mobiler under skol/fritidstid. Det går att göra en
överenskommelse med pedagogerna att få ha med sig mobilen om man ska prova
att åka buss hem själv eller absolut måste ha mobilen (med och på) för att kunna
hålla kontakt med någon anhörig av av en specifik anledning.

Om ingen specifik anledning finns ska den ligga avstängd i väskan och får sättas på
när hela skoldagen är slut (dvs även fritidstiden).
En mer detaljerad regelformulering kommer SAM-gruppen att ta fram.
Lillgården 4=Som ovan
Storgården 5-6=Tillåtet att ha med sig mobilen och får användas på rasterna.
Går att använda i pedagogiskt syfte på lektionerna, om läraren har sagt så. Om det
missbrukas tar läraren mobilen och återfås efter lektionen/dagens slut.
Ladan 7-9= som ovan.
Hur får de andra föräldrarna reda på detta?
Mentorerna lägger ut det i veckobreven till att börja med. SAM-gruppen ser över var
de ska ligga (schoolsoft eller hemsidan).
3. Mål för FK
Synpunkter på saker att fokusera på:
-Varje koordinator vänder sig till sin klass för att höra om det är något som
koordinatorn skulle ta upp på mötet.
-Föräldrafest
-Göra ett infoblad om vad uppdraget går ut på. Förväntningar.
-När vi går igenom olika skoldokument är det bra om koordinatorn får det i förväg (tex
Likabehandlingsplanen).
-Inte bra med lösbladsystem. Hur kan man förbättra det?
-Svårt att hitta på Schoolsoft. Hur hittar man som förälder?
-Studieteknik. Lärs det ut på skolan?
-Kunskapsnivån stor från åk 4 upp till 6.
4. Schoolsoft
Jill visar var man kan hitta sitt barns matriser (elevdokument ) och att det är viktigt att
alla föräldrar sjukanmäler sina barn vilket går lätt och smidigt att göra på Schoolsoft.
På hemsidan finns all praktisk information på ”praktisk info” tex om man vill ha tag i
en blankett för ledigheter.
Det kan vara värt ett lite längre besök på vår hemsida och på Schoolsoft, konstaterar
våra föräldrakoordinatorer.
7. Övrigt
Vi lägger ut fk-protokollen på Schoolsoft efter att fk har godkänt protokollet.
Jill lägger ut ett sista datum för det.
Vi skickar ut ”Verksamhetsplanen” och ”styrdokument för föräldrakoordinatorerna” i
samband med protokollet.
Kan matematikläraren lägga ut hur man arbetar med matematik på Wiki?
/Jill

