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1. Föregående protokoll
Väggruppen har nått ett av Föräldrakoordinatorernas mål, nämligen att göra korsningen
Ingarövägen-Lämshagavägen säkrare för våra barn/elever. Med 99% säkerhet kommer det att
byggas en vänstersvängsavfart från Gustavsbergshållet. Vår önskan var en rondell, men så
länge får detta duga. Ett stort TACK till Väggruppen med Frida Sato i spetsen, för det arbete
som ni har lagt ner i form av uppvaktning både personligen och brevledes.
2. Följa upp våra mål från i våras:
- Läxläsning ur ett föräldraperspektiv
Vi beslutar att ta upp det på nästa Föräldrakoordinatormöte som är 6 april (marsmötet ligger i
år på sportlovet)
- Pedagogisk fördjupning i skolans inre arbete
Pågår för fullt. I år har vi pratat om matriser och Likabehandlingsplanen hittills.
- Betyg och bedömning
Återkommer om det.
- Socialt föräldraprogram - ”att vara förälder till barn i olika åldrar”
Återstår.
3. Riskanalys - vad är det?
Vid förra mötet med Föräldrakoordinatorerna kom frågan upp kring skolans ”säkerhetstänk” vid
utflykter. Skolledningen beslöt då att titta närmare på det. Nu visar vi upp ett utkast på en plan
”Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter” som lärarna kommer att jobba med under våren.
Föräldrakoordinatorerna bidrar med några saker att tänka på:
Antal vuxna vid varje aktivitet. Var inte rädd att tillfråga föräldrar. Vi ställer gärna upp om det
fungerar.
Hur kan man ha koll på en hel klass? Föräldrarna kan också bidra genom att mentalt förbereda
sitt barn innan.
4. Övriga frågor
- Villan
Det har kommit synpunkter på att det är dålig ventilation i Villan. Skolledningen har kollat upp
det. Allt bör fungera enligt alla normer. Luftfiltret byts med jämna mellanrum (senast i julas).
OVK genomförs utan anmärkningar vartannat år. Kan det vara något annat? Tex isoleringen i
ett gammalt hus kan vara bristfällig? Jill kollar det med hyresvärden. Det tas även upp på ett
föräldramöte av Cecilia Berlin.
Villan stänger ibland tidigare på grund av att det är få barn och ibland sjuk personal. Det är
normalt att skolor samlar ihop eleverna på ett fritids framåt stängningsdags för att maximera
antalet vuxna.
Aktiviteter på Fritids. Hur ser det ut med material, undrar en förälder. Enligt Fritidspersonalen
är hela Boden full och det är god kvalité på leksakerna. Det fylls på vartefter. Kom gärna och
gör ett studiebesök, välkomnar fritidspersonalen.
- Klubben
Eleverna som går på Klubben tycker att det är skönt att få välja själv vad man ska göra på
Klubben och ibland bara ”få vara”. Det erbjuds olika aktiviteter och ska finnas olika aktiviteter,
men eleverna måste få välja själva. En timme per dag är det tillåtet att spela på datorn, men
endast tillåtna spel (åldersmässiga) och tillsammans med andra. Just nu är ”Agario” mycket
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populärt och är ett sällskapsspel. Vi har också hört att det förekommer att våra elever i 10-12årsåldern har spel hemma som är 18-årsgräns på, vilket vi starkt tar avstånd ifrån.
Föräldrakoordinatorerna tycker att det är helt ok att spela datorspel 1 timme/dag om det är ett
socialt spel där alla är välkomna. Gå gärna in på Fritidsklubbens veckobrev. Där har Siv
presenterat en enkät om vad eleverna tycker om Klubben. Hon har även bifogat en
forskningsrapport om ”Hälsoeffekter av TV och datorspelande”. Vi rekommenderar att ni alla
läser den.
- Elevernas tid. Vad är Fördjupning?
Fördjupning är en timme där eleverna kan ”göra färdigt” sina arbeten, göra läxor, fördjupa sig i
något ämne m.m. Den är alltid bemannad av en vuxen och det är obligatoriskt, men ingår inte i
något ämne utan är ett ”Skolans val” som är en del av timplanen.
- Periscope
Vi har tidigare informerat er alla om en app på nätet som heter Periscope
och vilka konsekvenser detta kan få för individen. Det finns även andra
appar och sociala medier i våra barns liv som kan få förödande
konsekvenser. Vad händer på nätet under skoltid och efter skoltid? Hur
möts våra barn på nätet? Hur ser det ut? Dessa och andra frågor kommer
att beröras under föreläsningen.
Föreläsning den 24/2 kl.19.00 i skolans gymnastiksal.
- Värdegrund
På våra föräldramöten tar pedagogerna upp förväntansavtalet och det måste ses som ett
”Gentlemens agreement” och är inte ett juridiskt bindande avtal.
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