Föräldraföreningens möte 27 jan 2020,
Rydbo skola
Deltagare: Sara Jägermo (Ordf.), Johanna Attling, Veronica Lönnborg, Anna Lundqvist,
Erika Nyström, Roger Lönnberg, Emelie Montage och Anna Strand (rektor).
Frånvarande : Anders Berg, Erik Sandström, Jonas Wiss, Jessica Larsson, Cecilia Marberg
och Oskar Öberg
Anteckningar
1. Mötets öppnande
Sara Jägermo hälsade alla välkomna. Mötet gästades av Elin och Hanna, två föräldrar från
F-klass, vilket uppskattades av såväl rektor som representanter i föräldraföreningen. Då det
var fler som inte tidigare träffats gjordes en presentationsrunda.
2. Val av sekreterare för mötet
Anna Lundqvist valdes till sekreterare för mötet
3. Föräldraråd / Avstämning med skolledningen
a. Information från rektor Anna Strand
Anna välkomnar dialog med föräldrar och ett forum där också skolan kan få ut mer
information om hur man jobbar med utveckling.
Fokusområden som skolan har jobbat med tidigare är:
- Lågaffektivt bemötande
- Kooperativt lärande, att barnen ska få vara mer delaktiga i sitt eget lärande.
- Lektionsdesign, hur ska en lektion se ut och genomföras för att få bästa kvalitet
- Läslyftet, att bredda läskunskaper och få in läsglädje i alla ämnen
Fokusområden som skolan har jobbar med nu:
- Studiero
- Inkludering och delaktighet
- Utveckla lärmiljön, fräscha upp lokaler och skapa mer behagliga miljöer.
Fantastiska sociala miljöer finns, inte minst utomhus, men skolbyggnaden är
gammal och sliten.
- Mer lektionsdesign “Rydbo-lektion”, hur undervisning på Rydbo ska utmärka sig
- Hälsa, mod och hållbar utveckling

Fokusområden på Fritids:
- Rastaktiviteter, skapa och engagera till aktiviteter
- Undervisning på Fritids. All fritidspersonal genomgår nu en webbutbildning i hur
man utvecklar och bedriver undervisning på fritidstid.
- Skolan är med i en forskningsstudie på 3 år som handlar om att skapa “Kvalitet
på fritidshem” vilket man sett kan skapa mer måluppfyllelse i skolan.
Elevhälsoteam:
- Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam bestående av speciallärare,
skolpsykolog, kurator och skolsköterska.
- Där har man styrt om arbetssättet för att vara kunna vara mer proaktiv. Bl.a. hålls
regelbundet möten med personalen från klasserna för att fånga upp hur klassen
mår och fungerar. Även analysmöten hålls där man utifrån problemen planerar
för lämpliga anpassningar.
Förslag från föräldraföreningen är att Anna/skolan även bloggar ut sådan här
information med jämna mellanrum..
b. Inkomna frågor från klasserna
i. Påminna om mobilen/klockor
Anna ser till att det påminns om detta. Även airpods som göms under mössan
förekommer.
ii. Påminna om lastintaget och att det är parkeringsförbud
Påminnelse har gått ut till föräldrar i alla klasser. Blir det ingen förbättring får
skolan försöka vidta andra, mer kraftfulla åtgärder.
iii. Blir det någon skolfotografering, åtminstone skolkatalog efterfrågas
Riktlinjerna från kommunen är att skolor inte längre ska ordna med
porträttfotografering. Skolan har också tagit beslut om att inte göra en
skolkatalog i år då kostnaden var för hög.
iv. Bild på lärarna med namn på anslagstavlan saknas fortfarande
Detta har glömts bort men ska ordnas.
v. Strategier för att hålla koll på barnen på skolgården efterfrågas
Strategier och rutiner för detta finns och de har nu befästs hos personalen igen
vi. Kommunikationen kring personalförändringar
Föräldrar efterfrågar bättre kommunikation när det sker personalförändringar.
Framförallt när någon ska sluta är det viktigt att det inte kommer som en

överraskning för barn som har byggt upp en relation och trygghet med denna.
Anna vet om att kommunikation har brustit i ett par fall där situationen
uppstått oväntat. Hon tar ändå till sig detta och ska försöka vara snabbare ut
med information kring personalförändringar framöver.
vii. Lärarenkät och Österåkers resultat
Frågan var hur Anna ser på Österåkers kommuns alltjämt negativa resultat i
den årliga lärarenkäten och vad skolan gör åt det. Anna svarar att det förstås är
frustrerande. Österåker avsätter inte lika mycket pengar till skolan som
grannkommunerna och resultatet slår hårt på en liten skola som Rydbo. Det
skolan gör är att informera och försöka attrahera genom sitt engagemang och
sätt att arbeta.
viii. HT 2020, antal elever och pedagoger - Tjänstefördelning
Föräldrar efterlyser information om hur klasser och tjänstefördelningen
kommer se ut till hösten. Särskilt efterfrågas informationen från F-klass och
klass 3 där de pedagoger som klasserna har idag inte är behöriga för nästa
årskurs. Då antalet elever i F-klass är väldigt många (38st) finns också en oro
kring om och hur man planerar att dela upp klassen på fler behöriga lärare.
Anna meddelar att man idag har behöriga lärare till alla klasser. Hur
fördelningen kommer se ut till hösten är inte klar men det ska inte finnas
någon anledning till oro. Enkäter kommer att skickas ut till bl.a. klass 3 för att
ta reda på hur inställningen ser ut inför hösten. Gällande F-klass beslutades att
sammankalla till ett separat föräldramöte med rektor och pedagoger för
diskutera arbetssätt och framtida upplägg.
ix. Implementering av porrfilter
Det pågår en utredning i kommunfullmäktige om man ska implementera ett
porrfilter. Rydbo skola styr alltså inte över detta själva. Däremot används
datorer och läsplattor på skolan endast i pedagogiska sammanhang under
uppsikt av lärare vilket minimerar riskerna. Privata mobiler (el. liknande) får
inte användas under skoltid och för dessa är det föräldrar som ansvarar för
eventuella filter. Tips är att följa #porrfribarndom för mer information om hur
man som förälder kan motverka och samtala med sitt barn kring detta.
x. Slöjdlärare, när är de på plats för både trä- och syslöjd
Ny lärare för trä- och metallslöjd har nu börjat och information om det har
nyligen skickats uts.
4. Aktiviteter ansvar/status
a. Klassaktiviteter kommande

i. Vårdisco, 5:an
ii. Skolavslutarfika, 2:an
iii. Skolavslutarfest, 4:an
Planeringen för skolavslutarfesten är under kontroll.
b. Avstämning tidigare aktiviteter
i. Romme
Förberedelserna flöt på bra. Det blev en lyckad och uppskattad dag.
ii. Isspolning, 1:an
Ännu så länge inte aktuellt, sannolikt blir det inget i år pga. det milda vädret.
Erika meddelade att Rydbo vägförening kan ploga vid behov men tar då betalt.

6. Information till hemsidan
Emelie uppdaterar med information från mötet
7. Övriga frågor
Förslag inkom om att eventuellt göra en omfördelning av ansvaret för klassaktiviteterna. I
nuläget är det ingen klass som har ansvaret för Romme-resan och F-klass har inte något
ansvarsområde. Då det underlättar om de som arrangerar Romme har tidigare erfarenhet av
resan kan det finnas anledning att inte lägga ansvaret på F-klass. Frågan tas upp för
diskussion på årsmötet för eventuell justering.
8. Nästa mötestid
Nästa FF-möte hålls den 9/3 kl. 18.30.
Datum för årsmöte sattes till den 27/4.

