Protokoll från föräldraföreningsmötet 2012-09-26
Närvarande: Niklas Gusténius, Ulrica Kallin, Anette Nilsson, Linda Sandberg, Malin
Sätterskog, Mariana Edman, Åsa Winberg, Maria Johansson, Anna Carlsson, Katarina Thur,
Karin Berglund, Kerstin Åberg, Catrin Katby, Anne-Marie Stävenborg, Margareta Bäckäng,
Barbro Helgesson, Magnus Lövgren, Pernilla Backlund, Florin Colceag, Patrik Björnberg,
Stina Danielsson, Angelina Edenvik och Annelie Ekelin.
1. Mötet öppnas
2. Återkoppling av föregående mötes protokoll
Föregående rektor hade synpunkter kring nuvarande samverkan i form av
föräldraförening. Styrelsen i föräldraföreningen samt dåvarande rektor Claes
Hämberg, förskolechef Anne-Marie Stävenborg samt flertalet pedagoger hade därför
ett möte i maj då detta diskuterades. Claes hade flera synpunkter på hur han tyckte
samarbetet kunde fördjupas och effektiviseras men då han inte längre är rektor så
valde styrelsen att inte genomföra några av dessa förändringar utan istället diskutera
detta vidare med den rektor som kommer att arbeta på Äsperedskolan under vt 2013.
Föräldrarnas syfte med föräldraföreningsmötena är:
 Ett forum där intresserade föräldrar kan få information om vad som händer i
förskola/skola.
 Vi önskar information kring förändringar, anställningar, klassindelningar,
ekonomi osv.
 Vi vill ge skolan/förskolan ett tillfälle att ta del av våra synpunkter och ev. få
tillfälle att ha inflytande i vissa frågor där det passar.
 Ett forum där känsliga frågor kan framföras anonymt.
3. Julfest
Den 13/12 kl.18.00 infaller Äsperedskolans julfest/luciatåg. År 5 kommer förmodligen
att arrangera detta. Beslut omkring detta tas på 5:ans föräldramöte. Återkoppling till
styrelsen av 5:ans klassföräldrar.
4. Information från förskola
Det har genomförts en omorganisation då lokalerna inte längre räckte till för det
växande barnantalet. Bamsegruppen består just nu av en 4-5 avdelning på 27 barn.
Detta innebar att personalrummet med tillhörande lokaler numera fungerar som
förskoleavdelning. Källarlokalen under fritids fungerar numera som personalutrymme.
Storken och Tranan är 1-3 avdelningar med 17 respektive 15 stycken barn.
Flera föräldrar var besvikna över att Bamsegruppen inte fått följa med till djurparken
då hela skolan samt några av treåringarna åkte i början på september. Personalen på
Bamse förklarade detta med att de inte kände att de hade möjlighet att ansvara för 27
barn på fyra pedagoger. Just den dagen var alla skolor och förskolor i Borås som

deltagit i ”skräpplockardagarna” inbjudna och personalen befarade kaos. Pedagogerna
på Bamse planerar dock för fullt för flera ”hemliga” projekt för bamsebarnen.
De busspengar som Utvecklingsenheten budgeterat till skolor och förskolor håller på
att ta slut.
Pedagogerna håller just nu på med pedagogisk dokumentation utifrån läroplanen på
sina pedagogiska forum.
Äsperedskolan/förskolan har blivit godkänd på sin tredje rapport i Grön Flagg och
håller nu på att planera för nästa temaområde.
Alla 4-12-åringar ska få vara med att prova på hur en demokratisk process går till då
de ska få rösta på hur den nya lekplatsen i stadsparken ska se ut. Det kommer att
genomföras ett val som precis kommer att likna ett riksdagsval med skärmar, valsedlar
och valurnor. Detta kommer att ske v.45 och v.46
Förskoleklassen har börjat så smått med engelska med lite ramsor och sånger.
Borås stad kommer att ha en försläsning för pedagoger om jämställdhet i
verksamheten. Bland barnen handlar det om förhållandet pojke/flicka.
5. Information från skola
Skolan har fått en ny rektor, Katarina Thur, på ett vikariat ht2012. Katarina berättar
hur hon under sommaren blev erbjuden att bli rektor över skolorna i Äspered och
Rångedala och att hon tackade ja till det. Hon berättar vidare om hur förutsättningarna
ändrades så att hon fick ta över ansvaret för fler ÄDAR-skolor. Under hösten kommer
det tas beslut om hur många skolor som ”vår” rektor ska ha ansvar för i framtiden.
År 1-2 genomför nu ett sagotema. Flera besök i Dalsjöfors bibliotek är inbokade.
Personalen fortbildar sig inom tre område under läsåret.
1. BFL – Bedömning För Lärande, vilket i grova drag innebär att eleverna ska
bli medvetna om sina personliga mål(vad de ska lära sig), var de befinner sig
i förhållande till målet och hur de ska göra för att nå sina mål.
2. Betygsättning
3. ”Lässatsningen”
Vi får information kring att det varit personalbyten på fritids pga sjukdomar och brist på
varaktiga vikarier. Det är för närvarande 46 barn inskrivna på fritids.

6. Övriga frågor
Vi informerades om att en ny allmän lekplats nu finns i Äspereds by.

En förälder undrade vem som var dataansvarig på Äsperedskolan och den pedagog
som har hand om datafrågor på skolan är Suzanne Larsson.
Flera föräldrar önskar en utveckling av de skriftliga omdömena. Föräldrarna
efterfrågar, som komplement till det muntliga utvecklingssamtalet, ett skriftligt
omdöme som talar om vad barnet tillägnat sig för kunskaper sedan föregående samtal.
7. Beslut
Styrelsen sitter kvar ett år till. Annelie Ekelin kommer dock att sluta till våren
eftersom hennes son slutar år 6 då.
Årets insamling av pengar till julgåva kommer i år att gå till på följande sätt:
Alla klassrepresentanter samlar in 30 kr/barn från sin grupp före den 9/12 (det är
naturligtvis en frivillig peng).
Dessa pengar ska sedan lämnas till Annelie Ekelin. Föräldraföreningen kommer att
lägga till så att gåvan får ett värde av 120 kr/personal. Annelie Ekelin ansvarar för att
en gåva blir inköpt som all personal på skolan ges möjlighet att ta del av.
8. Äskningar
Endast en äskning kom in till kvällens möte. Skolan äskade pengar till en ny ljudanläggning i
idrottshallen. Eftersom denna ljudanläggning används även då hallen hyrs ut under kvällstid
beslutade föräldraföreningen att avslå denna äskning.
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