Minnesanteckningar från Brukarråd 2017-11-13
Närvarande: Anna Enqvist. Lina Rundgren, John Weibul, Maria Steffensen, Susanne Olsson, Gunilla
Hernqvist, Marie Orre, Stina Darin, Hans-Åke Norrby, Rosita Spets Löfdahl
1. 1. Läsårstiderna för nästa läsår presenterades. Studiedagar under året kommer senare.
Synpunkter framfördes att det funnits tvetydig information, från skola respektive
fritidshem, vad gäller innevarande läsårs lediga dagar. Rosita lovade undersöka detta och
att i så fall vara tydligare om detta i fortsättningen.
2. 2. Vi rektorer berättade kort om skolans resultat och att betygsresultat mm kan
hämtas i systemet "Siris" på Skolverkets hemsida. Det är dock viktigt att veta att det finns
många aspekter på måluppfyllelse, t.ex. kan det vara svårt att tydligt redovisa nyanlända
elevers resultat.
3. 3. Grundskolan i Göteborgs stad håller just nu på att omorganiseras. Från och med den
1 juli 2018 övergår ansvaret från stadsdelarna till en gemensam grundskoleorganisation.
Rosita informerade om detta och om elevutvecklingen i vårt område. I dagsläget vet vi
heller inte hur den nya ekonomifördelningen till skolorna kommer att formas.
4. 4. Hur skall vi hjälpas åt - skolan och hemmen - när det gäller att förbättra elevernas
trafikkunskap? Vi diskuterade olika insatser och konstaterade att vi behöver hjälpas åt
med detta.
5. 5. Efter en förälders fråga berättade vi rektorer hur vi förhåller oss, agerar och
informerar när det finns oro för något som händer i skolans omgivning. Föräldrar
uttryckte i det sammanhanget behov av något att göra på eftermiddagarna, för de barn
som inte längre har rätt till fritidsplats. Frågan ligger dock på en mer övergripande nivå utanför skolans beslutsområde.
6. 6. Stina redogjorde för de regler som finns upprättade för "spontanfotboll" på
rasterna. Reglerna biläggs här, och vi var överens om att föräldrar ombeds prata med
sina barn om dessa för att öka förståelsen för varför de finns.

Fotbollsrådet på Hovåsskolan F-6 har tagit fram spelregler för spontanfotboll
REGLER:
•
•
•
•

•

Inga tacklingar är tillåtna
Inga frisparkar eller straffar (nedsläpp istället)
Riktiga inkast bakom huvudet om bollen gått utanför planen.
Tydligt signalerad målvakt. Man kan ej byta mitt i pågående spel, till exempel
säga ”Jag står!” i samband med att motståndarna skjuter och byta målvakt.
(Vill flera stå i mål turas man om i tur och ordning efter ett insläppt mål).
Lagindelning sköter i första hand lärare. Finns ingen lärare tillgänglig så ställer
sig alla spelare vid ena staketet och blandar sig. Två spelare står med ryggen till
och ropar upp växelvis upp en siffra, t.ex: ”tre!”. Den tredje personen mot staketet
går då över till ena sidan. Detta fortsätter tills alla spelare blivit uppropade.

•

•

Elever som vill vara med när lagindelning redan har skett går till det lag med
minst antal spelare. Är det lika många spelare i bägge lagen får eleven själv välja
lag (om inte lärare finns där).
Uppfräschning av regler. Vi spelar endast match på planen, dvs. inga som spelar
solo, straffturneringar eller att man delar upp planen. Inget spel på fotbollsplanen
innan skoldagen har börjat. När bollen hamnar bakom målet och gallret så är det
alltid målvaktens boll. När tjejerna har plantiden så är det endast tjejer som får
vara på planen, och vice versa. Kom ihåg: vi spelar spontanfotboll – inte
klubblagsfotboll.
7 Fråga lyftes gällande kapprummens öppnande på morgonen. Rosita redogjorde för
bemanningssituation och öppettider.
8 Nästa möte är måndagen den 5/2 2018. Varmt välkomna då!

Vid tangenterna
Hans-Åke Norrby

