Protokoll
Föräldraföreningens möte 21 maj 2018 Rydbo Skola
Närvarande: Sara Jägermo (ordf.), Johanna Attling, Kim Gustafsson, Erik Sandberg, Oskar Öberg,
Jessica Larsson, Petra Zandrén, Anders Berg (sekr.)
1) Anders Berg valdes till sekreterare för mötet.
2) Status ekonomi, medlemmar (Jessica)
19500kr på kontot, 1331,50kr plus
53 medlemmar
3) Uppföljning vårdiscot (Johanna)
Aktiviteten var mycket uppskattad och gick fint med god ekonomisk behållning till
femmornas klasskassa. Ca 150 barn årskurs 1-6 kom.
Saker att tänka på till nästa år:
• Försäljningen i kiosken är mycket stor under de första 45 minuterna, sedan är det ett jämnt
flöde av ”kunder” under hela kvällen. Beräkna därför tillgången på varor större än vad ni
tror.
• 1-timmespass räcker för varje föräldragrupp, sedan är det dags att byta.
• Gymnastiksalen lämpar sig bra för denna aktivitet. Rymlig och inte för ljus med
nödutgångar.
• Bra med kiosken inne i discorummet då det blir en bättre överblick över barnen.
• Låt skolan hyra lokalen som då blir kostnadsfri. Om en privatperson bokar den blir det en
onödig kostnad (1100kr 2018).
4)
•
•
•

Kommande aktiviteter / ansvar / status
Skolavslutarfesten arrangeras av föräldrar i årskurs 4 och är i år den 12 juni.
Skolavslutningsfikat blir av.
Skolstartsfikat är den 24/8 kl. 15.00 (skolstart är den 22/8). Inköp av fikabröd samt kaffe,
saft och andra tillbehör har vi kontakt angående när det närmar sig. När nu fikat ligger på
eftermiddagen är det svårare att beräkna mängder, förra året blev det rätt mycket bröd över.
Dock informerar vi tidigare och tydligare i år. Erik sätter upp affischer med info om
skolstartsfikat i slutet av terminen. Johanna ber skolledningen maila ut information om
skolstartsfikat till samtliga föräldrar.

5) Checklistor för samtliga aktiviteter läggs upp på hemsidan av Sara
• Jenny stämmer av med Charlotte för överlämning/upprättande
• Johanna upprättar samt stämmer av med bl.a. Tove för överlämning
6) Avrapportering samverkansgruppen (Anders)
Anders har ännu inte hört något nytt från samverkansgruppen och punkten stängs tillsvidare.
7) Avrapportering från möte med rektor Anna Strand och vice rektor Matilda Persson
(Kim och Johanna)
• Det har framkommit att skolorna i Österåker har en låg grad av behöriga lärare i jämförelse
med resten av länet. Hur ser lärarbehörigheten ut bland lärare på Rydbo Skola?
- Ledningen svarar att skolan har behöriga lärare i samtliga ämnen förutom sy-, trä-, och
metallslöjd.
• Hur ser skolan på att pedagogiken ser olika ut mellan årskurserna, t. ex. ger vissa lärare

•

•

•

•

mindre läxor än andra?
- Ledningen svarar att de valt att inte ha någon gemensam pedagogik för lärarna. Lärarna har
egen frihet att styra sin undervisning. Dock har skolan satt upp gemensamma kunskapsmål.
1 timme / vecka har de också ett s.k. pedagogiskt samverkansmöte.
Skolledningen tog till sig frågorna kring hur olika det kan se ut med läxor.
Under läsåret har det arbetat många vikarier på skolan i perioder vilket föräldraföreningen
menar har påverkat undervisningen negativt, då kvalitén på vikarierna har skiftat. Hur ser ni
på det?
- Ledningen svarar att de har en ”bank” med mer eller mindre kända vikarier som de kallar
in vid behov. Dock har sjukfrånvaron bland lärarna varit så hög under läsåret att de har
behövt söka vikarier från andra ”pooler”. Ledningen har dock själv blivit medvetna om
kompetensbristen hos en del av dessa vikarier att de ibland valt att ersätta den frånvarande
ordinarie läraren med personal från den egna fritidsverksamheten. Skolledningen hoppas på
mindre sjukfrånvaro framöver.
Föräldraföreningen upplever att fritidsverksamheten i perioder under läsåret varit bristfällig.
Exempelvis har en elev i första årskurs kunnat sitta och se på film oavbrutet i 4 ½ timme
under en dag.
- Ledningen svarar att de har uppmärksammat bristerna och planerar nu att tillsätta en
person som har ett övergripande ansvar för fritids och dess verksamhet. Denna person ska
utarbeta en plan för aktiviteterna.
När sätts duschväggarna i omklädningsrummen upp som skolan lovat skall komma?
- Ledningen fick avslag från kommunen för kostnaden för duschväggar. Skolan kommer
därför ta ifrån skolpengen för att duschväggarna ska införskaffas. Dessa ska sitta uppe till
höstterminen.
Skolmiljö
- Ledningen meddelar att Armada nu efter lång tids påpekande från skolan om brister,
kommer att göra en översyn av skolans toalettutrymmen för att vidare eventuellt renovera
dessa.

8) Övriga frågor
• Skolan planerar att ha två föreläsningar under kommande läsår:
- 9 oktober kommer Anne Fernholm som ska föreläsa på temat Hälsa och socker.
- 20 mars kommer Maria Dufva som föreläser på temat Barns digitala aktivitet på internet.
Dagtid för årskurserna 3-6, kvällstid för samtliga intresserade föräldrar. .
• Förslaget som inkommit till Föräldraföreningen om att ha en gemensam aktivitet för skolans
elever och föräldrar uppmuntras av föreningen. Dock tror vi att en sådan aktivitet,
exempelvis brännboll, lämpar sig bäst klassvis och att klassrepresentanterna blir ansvariga
för arrangemanget. Kanske FF kan köpa in brännbollsträn och bollar om skolan inte kan
erbjuda detta.
9) Nästa möte är måndag 3 sep kl. 18.30 i matsalen om inget annat meddelas.

