Protokoll

Föräldraföreningens möte 9 april 2018 Rydbo skola

Närvarande: Sara Jägermo (Ordf.) Johanna Attling, Kim Gustafsson, Erik Sandberg, Anders
Berg, Oskar Öberg, Pernilla Svan (Sekr.)

1) Pernilla Svan valdes till sekreterare för mötet
2) Kommande aktiviteter/ansvar/status
a) Klassaktiviteter
i) Skolresa till barnens ö för klass 5
ii) Vårdisco planeras i maj (ÅK 5)
(1) Föräldrarna i ÅK 5 får avgöra om de bjuder in friskolan
(2) Rekommenderar att vara i matsalen
(3) Rekommendation att de små barnen har armband el likn med telefonnummer
till föräldrarna
iii) Skolavslutarfest (ÅK 4)
(1) Finns ingen klassrepresentant i ÅK 4
(2) Pernilla kollar med en bekant förälder i 4:an om de planerar ordna
skolavslutarfest
iv) Skolavslutningsfika (ÅK2)
(1) Johanna och Kim kollar tider och förutsättningar på nästa möte med
rektor Anna
v) Skolstartsfesten – planeras nästa möte

b) Uppföljning checklistor
i) Höstdisco (?)
ii) Skolavslutarfest (Johanna)
iii) Skolstartsfika – planerar nytt koncept på nästa möte, gör checklistan då
iv) Vårdisco (?)

3) Samverkansgruppen - Möten med kommunens tjänstemän och politiker (Anders)
a) Senaste mötet i november. Protokoll ej godkänt ej heller utskickat
b) Anders skickar ut protokoll när det finns utskickat

4) Avrapportering från möte med skolledning och frågor att ta med till nästa möte
(Johanna)
a) Finns protokoll från senaste möte med skolledningen
b) Frågor att ta upp på nästa möte
i) Rektorns strategi för skolans rutiner kring personal, vikarier, samordning och
riktlinjer mellan klasserna
ii) Önskan att skolan kommunicerar och informerar mer, tex svarar på mail,
informerar om lärarförändringar
iii) Duschväggarna i gympasalen – är de på plats?
iv) Under påsklovet upplevdes bristande tillsyn av barnen
v) Onödigt mycket film på fritids – motverkar hälsofokus, barnen rör sig inte
vi) Skolavslutarfest – kan inte vara på samma dag som skolavslutningsfika eftersom
det är olika klasser som arrangerar
vii) Skolavslutningsfika – tider och förutsättningar
5) Övriga frågor
a) Förslag att föräldraföreningen ordnar kvällsseminarium under hösten för medlemmar
6) Information till hemsidan
a) Detta mötesprotokoll
b) Checklistor - kolla till nästa gång vilka som saknas
7) Nästa möte
a) Måndag 21 maj kl 18.30 i matsalen

