Mötesprotokoll
Rydbo Föräldraförening
Datum: 3/12-18
Plats: Rydbo Skola
Närvarande: Sara Jägermo (ordf.), Petra Zandrén Hammar (kassör), Veronica Lönnborg, Oskar
Öberg, Anders Berg, rektor Anna Strand (del av mötet).
•
•

•

Till sekreterare valdes Anders Berg
Föräldraråd, avstämning med skolledning (rektor Anna Strand)
Rydbo skolas ekonomi: Skolan har inköpsstopp sedan en tid. Österåkers kommun har för
2019 varslat om besparingar då samtliga grundskolor går dåligt ekonomiskt. Detta kommer
att drabba även Rydbo Skolas verksamhet. Hur vet ännu inte skolledningen.
Matsäck vid aktiviteter, utflykter o. d.: Skolan är avgiftsfri vilket innebär att det inte kan
krävas av skolan att eleven måste ha med sig matsäck. Vid tillfällen då lunch intas utanför
skolans område tar eleven med sig en tom matlåda hemifrån som hen fyller med mat i
skolmatsalen vid överenskommen tidpunkt. Egen matsäck får medtagas men är alltid
frivillig.
Sjukskrivningar bland lärare: Årskurs 3 har pga sjukskrivning haft ett antal vikarier vilket
enligt rektor har fungerat bra. Även F-klass har lyckats hitta bra lösningar med de resurser
som finns.
Skolinspektionen:Skolinspektionen har under den senaste tiden genomfört intervjuer med
elever, lärare samt rektor. Rektor ansåg att det varit givande tillfällen för skolan att få
tillfälle att visa upp och berätta om sin verksamhet. Rektor menar att det inkommit fin
återkoppling från lärare och elever till Skolinspektionen och nämnde särskilt att eleverna var
mycket nöjda med de uteleksaker som skolan nu förfogar över. Skolinspektionen intervjuade
elever i årkurserna 4, 5 och 6.
Likabehandlingsplan och värdegrund:Rektor menade att arbetet med planen varit roligt och
betydelsefullt att genomföra och var tacksam för den återkoppling som kommit på planen
från föräldrarådet. Planen kommer att finnas tillgänglig på valda platser i skolan inom kort.
Krokar för väskor utanför skolan: Skolan väntar fortfarande på krokarna som kommer upp
så snart som möjligt. Dessa krokar ska användas för elevernas väskor innan skolan har
öppnat på morgonen.
Duschväggar i omklädningsrummen: Är inplanerade på nästa års budget.
Inbrott: Rydbo skola är en av de få skolor i kommunen som ännu inte har inbrottslarm
installerat. Efter det senaste inbrottet på förskolan under förra veckan kommer nu detta att
göras. Kostnaden för detta tas från elevpengen.
Tidsrapportering och närvaro: Appen Tempus kommer att utvärderas vid årsskiftet. Rektor
håller med om att det kan tyckas vara omständligt och förvirrande med två aktiva system
(Dexter och Tempus).
Elevhälsoteam: Efter nedslag från kommunen angående elevhälsan på Rydbo skola så
utökar skolan nu sitt elevhälsoteam med en skolpsykolog som arbetar en dag i veckan
(tisdagar). Från årsskiftet kommer även en skolkurator finnas på plats på tisdagar. Skolsyster
fortsätter som tidigare att finnas på skolan (tisdagar). Rektor menar att det finns många
fördelar med dessa kompetenser på plats istället för att behöva kontakta dessa vid särskilda
tillfällen.
Kommunens ekonomiska ansvar
Föräldraföreningen ställer sig frågan varför det åligger Rydbo skola att bekosta larm,
interiöra renoveringar o. d.? Borde inte kommunen stå för dessa kostnader då de äger
lokalerna? Ansvarsfördelningen är oklar. Dessutom vill inget försäkringsbolag försäkra
skolans egendom. Detta innebär, t. ex. att den utrustning som nyligen stals på förskolan
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måste ersättas av skolan till nypris då de leasar pekskärmar, datorer etc. I dagsläget tas varje
krona från elevpengen för minsta nödvändiga förbättring som krävs på en redan sliten skola.
Är det likadant på de övriga kommunala skolorna i Österåker? FF undersöker.
Föräldraföreningens ekonomi
FF har för närvarande 41 medlemmar och de får gärna bli fler.
Summa på kontot: 25 268kr (då har ännu inte kostnad för höstdiscot inräknats).
Romme
FF undersöker möjligheten att under 2020 åka till Romme på en söndag istället och då
eventuellt senare under vintern. Kanske möjliggör det för fler elever och föräldrar att följa
med?
Isspolning
Oskar Öberg gör en lista som fördelar föräldraansvaret för isspolningen för årskurs 1 under
vintern 2018/19.
Hemsidan
Föräldraföreningens hemsida måste rekvirera ett säkerhetscertifikat (SSL). Kostnaden för
detta är ca 800kr/år.
Nästa föräldraföreningsmöte är inplanerat till den 28/1-19 och det följande till den
11/3-19.
Vid protokollet: Anders Berg.

