Brukarråd 160926 – Minnesanteckningar
Närvarolista upprättades separat.
















1. Organisation Rektorerna redogjorde kort för nyheter i respektive organisation . För 7-9
gäller det framför allt mottagande av nyanlända – bl.a. från Angered. På mellanstadiet har vi i
år endast en klass i år 4, och då en lite större sådan. I övrigt två klasser/grupper i varje
årskurs utom i åk 6 där vi även detta år har tre klasser.
2. Ekonomi Läget är under kontroll och vi prognostiserar i stort sett nollresultat – utöver de
extra kostnaderna vi får för mottagningen av de nyanlända.
3. Arbetsmiljö Vi har nu kameraövervakning och detta kan ha bidragit till den minskade
förstörelsen de senaste månaderna. Önskemål om bättre ventilation – särskilt i sexornas
klassrum och förskoleklassernas klassrum - lyftes. Vi försöker kalla representant för
Lokalförvaltningen till nästa Brukarråd. Toaletterna är renoverade för år 5-9. En kampanj för
att lyfta toaletthygienen efterfrågades. Vi diskuterade även hur vi skall förhålla oss till att
många föräldrar använder lastplatsen utanför Bamba som avsläppningsplats för sina barn.
Olika synpunkter framfördes. Eftersom det är förbjudet att parkera på
varumottagningsuppfarten så hänvisar vi till parkeringen vid simhallen eller gatan. Området
söder om Kulturhuset är skolgård och här är det absolut förbjudet att köra in och släppa sina
barn. Vi hänvisar till gatuparkering.
4. Skolstarten Vi har haft en förhållandevis bra skolstart. I år 7-9 har vi haft lite fler
nyanställningar av lärare än normalt, och när det gäller två tjänster kom lärarna inte på plats
förrän i september.
5. Föräldravandring Föräldrarna till eleverna i år 6 planerar att återinföra vandringar i Hovås.
Peter Arlebrink Högberg ansvarar och skall också bjuda in föräldrar till elever i år 7-9.
6. Bambamat Vissa elever tycker att maten som serveras i Bamba ofta är ”vuxenmat”. En del
är hungriga när de kommer hem. Fler separerade grönsaker serveras från hösten.
7. Läxor i Pingpong (Hjärntorget) och Läxläsning Föräldrarna efterlyser information med god
framförhållning på Hjärntorget om läxor. Läxläsning är i gång för mellanstadiet, tre pass per
vecka och på gång för lågstadiet. 7-9 har tre eftermiddagspass per vecka.
8. Konstgräsplanen Tiden är uppdelad enligt ett schema. Alla årskurser (F-9) har tider.
9. Mobiltelefoner – Klockor När eleverna inte får ha sina mobiltelefoner under raster,
behövs klockor så att eleverna vet när de skall in från rasterna. Totalt mobilförbud gäller för
år 1-3. Mobilförbud lektionstid gäller generellt även år 4-9, men lärarna kan där meddela
undantag.
Kommande mötestider under läsåret: 14/11,
18.30

Vid tangenterna. Hans-Åke Norrby

6/2 och 24/4 alla måndagar kl. 17.00-

