Föräldraföreningsmöte 25 mars 2019
Rydboskolan
Närvarande: Sara Jägermo, Erik Sandberg, Veronica Lönnborg, Emelie Montaigne,
Kim Gustavsson, Johanna Atling, Anna, Jessica, Petra Hammar
Öppnande av möte
§ Vald till sekreterare

Johanna Atling
§ Avstämning med skolledning
Bra med antal elever till hösten, 2 F-klasser med ca 20 st elever i vardera klass. Ser ok ut
även i övriga årskurser.
Anna Informerar:

- Det har genomförts grävningar utomhus för att Swefab har försökt åtgärda den dåliga
-

-

-

lukt som varit i skolan under längre tid. Swefab har efter genomgång kommit fram till att
det var fel på den nya brunnen samt rör men ska nu ha åtgärdat det.
Det har varit en kabelbrand i källaren. Orsaken ska var ett underdimensionerat elnät för
köket. Köket har blivit hårt drabbade och har inte tillgång till alla de maskiner som de i
vanliga fall har Just nu får de anpassa menyn efter omständigheterna.
Blickar framåt åt hösten. Tydligare bild över hösten nu än tidigare år, inte riktigt klara än.
Hoppas kunna gå ut med preliminära uppgifter om hösten innan sommaren.
Anna upplever att de har en stadig grund av pedagoger. Vissa klasser har ej behöriga
lärare men Anna upplever inte det är ett problem de som inte är behörig har gott stöd.
Skolan har lärarlyftet i år.
Ekonomi: Rydbo fick 3% mindre elever än beräknat dvs 3% mindre intäkter. Utgifterna
ökade samtidigt men något mer än 3%. Anna har svårt att se hur de ska kunna slimma
verksamheten mer. Hon menar på att tajtare ekonomisk styrning framöver som är positiv. Att varje skola kommer att kunna ha mer kontroll på utgifter. Kommunen anser att
det kan sparas 10 millar på admin. inom skolan. Därav omorganiserar de ekonomin. Det
innebär egentligen bara att flytta pengar från olika utgiftsposter. Det som skötts centralt
ska åter ut i skolorna. Vilket betyder att skolorna behöver pengar till att tillsätta administrationstjänster i skolorna. Kommunen har en önskan att även elevhälsans tjänster ska
läggas ut på varje enskild skola igen. Detta kan bli svårt då det kommer bli betydligt svårare att få folk att anställa. Skolinspektionen har slagit ner på att Österåker inte har en
jämställd elevhälsa. De åtgärder Rydbo tagit har gjort att ”vi” nu går igenom skolinspektören. Mer om dessa ämnen går att läsa om i Debattforum i framtidens Österåker och
Länets bästa skola, Johan Agge.
Har kommit önskemål från förskoleklass att de ska ha västar på barnen när de rör sig i
trafiken. Barn som är ute i trafiken bör ha reflexvästar. Anna har lyft det med pedagogerna som ej såg det som nödvändigt. Anna lyfter det igen med pedagogerna samt uppmanar föräldrarna att frågar pedagogerna för att få höra deras argument.
Städ: Toaletterna städas varje dag. Toaletterna låses om någon har kräkts eller blivit
sjuk.
Frågor från Föräldraföreningen till rektor Anna;

- Föräldrar i Förskoleklass upplever att det är mycket film på eftermiddagarna för barnen,

-

förra veckan varje dag, vid ca 15. Svaret som de fått när de ifrågasätter det är: att det är
personalbrist. Vilket i sin tur har väckt en fundering om hur det går om det skull hända
något. Anna dementerar personalbrist och tar upp detta med berörda personer.
Det finns inget krav från kommunens sida på behörighet och antal lärare. Enl Anna har
Rydbo en hög lärartäthet.
Förskoleklass önskar gå in vid andra klassrummet mot vad det gör idag. Anna kan inte
se att det inte skulle gå. Hon tar det tillbaks till berörda pedagoger.
Var har leksakerna från höstdiscot tagit vägen? Anna undersöker saken.
Många föräldrar tycker det är bra med veckoplanering från fritidtids. Skolan har arbetat
med det under en längre tid att höja status på fridtids. Skolan önskar att fler barn, ffa i
högre klasser; stannar på fridtids.
Frågan komm till Anna om man kan spärra Youtube på skoldatorerna? Ex youtube kids.
Det ska införas porrskydd på alla kommunens datorer.
När går info ut till höstens lärare? Anna hoppas att informationen om höstens upplägg
på klasser och lärare kommer ut till påsk.

§ Kommande aktiviteter

- Vårdisko, Kommer årskurs 5 att anordna det? Om inte kan någon annan klass ta över
-

och genomföra det?
Avslutning: 12/6 kl 13.00, avslutningsfikat som årskurs 2 ansvarar för serveras där efter.
Skolavslutarfest: 11/6.

Förändraföreningen köper in brännbollsgrejor till skolan.
§ Ekonomin

Bankdosan är trasig därav ingen redovisning av ekonomin detta möte.
§ Nästa möte

20 Maj 2019, kl 18.30 i Rydbo skola
§ Mötet avslutat.

Mötet avslutas
Vid protokollet
Johanna Atling

