Protokoll föräldrarföreningsmöte 13/3-2017
Närvarande:
Jenny Svärd (Ordförande)
Erik Sandberg (Sekreterare)
Anders Berg
Johanna Atling
Kim Gustafsson
Jessica Larsson
Petra Zandrén
Anna Strand (rektor) gäst
Emma Hammenstig (bitr. rektor) gäst

Status ekonomi, medlemmar
Föreningen har nu 70 medlemmar och 23 627 kr på kontot.

Årsmötet
Årsmötet genomfördes som planerat 13/3

Kommande klassaktiviteter/ansvar/status





Isspolningen har genomförts på ett mycket bra sätt av klass 1 under årets kalla dagar
Disco under våren, åk 5. Planerat datum 21 april (Jenny)
Skolavslutningsfest, åk 4. Möte planerat med skolledningen 14/3 för att besluta kring datum
och arrangemang. (Johanna)
Avslutningsfika, åk 2, planeras till eftermiddagen 14 juni då skolan slutar (Pernilla)

FFs aktiviteter (skolstartsfika)
Föräldraföreningens medlemmar förväntas hjälpas åt att ordna skolstartsfikat. Beslut att diskutera
detta på nästa möte. John Rikard har bra kontakter och kan bistå med inhandling.

Möten med kommunens tjänstemän och politiker (kvarstår från tidigare prot.)
Jenny, John Rikard och Anders är intresserade men nätverket av representanter från övriga
föräldraföreningar i kommunen har inte fungerat sista tiden. Även kallad ”Samverkansgruppen”.
Ska vi själva boka möte med kommunens tjänstemän? Försöka väcka liv i samverkansgruppen
(nätverket)? Det finns en maillista, men tidigare samordnare, Kenneth, har inte fått någon respons på
den.
Samverkansgruppen har tidigare tagit fram ett underlag tillsammans innan mötet med
tjänstemännen. Ca 1 möte per termin. Det har varit en bra möjlighet att kunna diskutera med
kommunen om riktlinjer och prioriteringar.
Planerade aktiviteter:



Steg 1. Förmöte med Kenneth, kontaktpersonen för samverkansgruppen, kring om det går
att få igång engagemang i gruppen planeras 27/3. Anders och Jenny deltar.



Steg 2. Nästa steg att Anders kontaktar rektorerna på övriga skolor och försöker få kontakt
med representanter för deras föräldraföreningar. Om det blir respons där kan frågan ställas
om engagemang till samverkansgruppen. Vi får se vad vi mäktar med och vad responsen blir.

Avrapportering från möte med skolledning och frågor att ta med till nästa möte
Johanna rapporterar från möte 2 februari tillsammans med Emma Hammenstig och Matilda Persson
som är tf. rektorer.
Matpersonalen har dragits med sjukskrivningar vilket har haft påverkan på verksamheten. Nu är all
personal tillbaka i tjänst och kvalitén är tillbaka på sin vanliga höga nivå igen.
Det finns en rad åtgärder som skulle behövas ordnas för att förbättra skolans ytter och innemiljö.
Skolan är medveten om att det finns behov av förbättring. Men det ges inga besked om när
åtgärderna ska ske.
Förslaget från tidigare protokoll angående användande av app för felanmälan tas upp med
skolledningen. Eftersom det uppstår en kostnad på 2000 kr för skolan varje gång personal kallas till
skolan för att ordna något är det ingen bra idé eftersom t.ex. byta glödlampa inte står i paritet till
kostnaden.
Förslag till planerad aktivitet:


Det finns pengar i kassan och dessa skulle delvis kunna användas för att förbättra skolmiljön.
Förslag att ordna en föräldrafixardag till hösten. Johanna tar upp förslaget vid möte med
skolledningen vid möte 14/3

Fråga till nästa möte:




Hur hanteras ökad belastning i förskoleklass
Hur ser skolan på ledighet utanför loven. Vilka rutiner gäller.
Vem på skolan ansvarar för att med jämna mellanrum inventera vad som behöver åtgärdas, t
ex lampbyte, trasiga spolknappar på toa osv? Hur kan det löpande arbetet med detta
förbättras?

Övrigt
Therese har köpt in bandyklubbor etc. på Myrorna till en billig penning. Föreningen ersätter Therese
för utlägg.
Anna Strand, ny rektor, och Emma Hammenstig, bitr rektor, gästar mötet för att ta del av
föräldraföreningens verksamhet och skapa en kontakt. Anna berättar om sig själv, sin bakgrund och
hennes prioriteringar för verksamheten.




A. genomför just nu lära känna samtal med alla medarbeter
Besöker klasserna
Initierat dialog med privatskolorna dit många barn flyttar från Rydbo. Syftet är att undersöka
möjligheter för barnen i Rydbo att gå kvar till 6an innan bytet av skola sker.

Frågan lyfts om föräldraföreningen kan få en egen nyckel. Emma beskriver att det varit problem
tidigare år med nycklar som cirkulerat utan kontroll från skolan vilket lett till att alla skolans lås bytts
ut. Därför är skolan restriktiv med att dela ut nycklar.
Anna ser fram emot ett bra samarbete med föreningen. Annas mailadress är
anna.strand@osteraker.se.

Information till hemsidan
Nästa möte


Nästa möte 15/5 i skolan kl 18.30.

