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Föregående mötesprotokoll







Nya direktiv kring äskningar finns på föräldraföreningens hemsida.
Likabehandlingsplanen diskuterades. Henrik Almér presenterade vid förra
mötet lite nya tankar kring hur vi kan jobba med detta. Ulf fyller i att han och
Anne-Marie jobbar med en gemensam plan mellan skola och förskola, de anser
att det är viktigt att vi har en gemensam grund. De föreslår att resultatet från
nästa likabehandlingsplan redovisas på närmast efterföljande
föräldraföreningsmöte.
Dialog kring handlingsplan vid saknade barn har förts och ny rutin arbetats
fram. Den nya rutinen måste spridas till alla föräldrar, så att alla är medvetna
om vad som gäller. Kerstin Åberg tar ansvar för att den nya rutinen
distribueras, efter det att styrelsen fått läsa igenom den.
Återkoppling mellan fritids/pedagoger och förälder diskuterades. Ansvaret
ligger på föräldern om han/hon vill ha en extra dialog med pedagogen. Man
kan tillsammans sätta upp ett kontaktsamarbete, pedagog och föräldrar
diskuterar detta vid behov/önskemål.

Information från föräldraföreningen




Rättelse ang barnens uppmuntran för vårfesten. 2013 var det 30 kr per barn,
inte 50 kr som det felaktigt stod på informationslappen angående vad äskningar
går till.
Föräldraföreningen föreslår att antalet möten ändras till 3 per läsår, sista
onsdagen i september, november och mars. Rektor påpekar att man egentligen
ska ha “skolråd”, men han har ansett att våra föräldraföreningsmöten ersätter
dessa skolråd, med dialog mellan föräldrar och skola/förskola. Viktigt att vi i
och med dessa mindre antal möten ser till att äskningar inte blir lidande. Beslut
tas om 3 möten per läsår.

Aktuella frågor/information som berör förskola



A-M informerar om att vi fått nya stolar och ljuddämpande bord på förskolan.
Borås Stad har stått för detta.
Förskolläraren som tillsattes under hösten har inte fast anställning, utan ett
vikariat t o m juni månad, p g a att hennes ansökan kom in för sent. Tjänsten
kommer att läggas ut igen.



I dagsläget går det 18 barn på Tranan och Storken (vardera) och 26 barn på
Bamse. Situationen är tuff, med många barn på lite personal. Den 27 mars
klockan 18:00 hålls ett öppet Nämdmöte på Våglängdsgatan 153. Detta är ett
öppet möte, dit alla är välkomna för att framföra sina frågor.

Aktuella frågor som berör skola/fritids






Placering av det inköpta pingisbordet - Ulf vill höra med barnen angående var
de vill att vi placerar bordet. Vi väntar med att beställa bordet tills Ulf har
återkopplat angående pingisbordets placering.
Rektor informerar om resultatet av översynen av skolverksamheten - Bo
Drysén (fd stadsdelschef i norr) har fått i uppdrag att titta på rektors möjlighet
att göra sitt jobb på ett bra sätt, och även pedagogers arbeten. Framkommit har
att rektor ska jobba mycket mer med att följa upp eleven, vara mer ute i
arbetslagen, ha fler verksamhetsbesök etc. Rektor ska också arbeta närmare
forskningsreultat och implementera nya saker fortare i skolan. En stor del av
rektors administrativa arbete vill man ta bort, detta ska kunna delges till en
biträdande rektor eller ett administrativt stöd. Som en följd av detta kommer
antalet rektorer att minskas till totalt 29 rektorsområden, varav 4 inte har någon
tjänst klar än. Vår rektor är en av dem.
Äsperedsskolan, Tummarpsskolan och Kerstinsgården ska vara en enhet enligt
förslag, med 1 rektor och 1 biträdande rektor. Vi är den enda skolan av dessa 3
som har ett mellanstadie, vilket innebär att våra pedagoger i mellanstadiet inte
har några kollegor i samma rektorsområde att samarbeta med. Både rektor och
personal har påpekat detta, att de inte tycker att det är ett bra förslag. Det
kommer också att innebära väldigt mycket större ansvarsområde för alla
rektorer. Alla rektorer i Borås Stad söker nu om sina tjänster. Senast 11 april
ska det vara klart med tjänsterna och 1 augusti ska man tillträda sin nya tjänst.
Det ligger också som förslag att lägga ner resursskolorna (Funningen och
Sjöhagen). Anledningen är att man vill ha en inkluderande skola, där alla
elever är välkomna.
Kommunal strategi kring dataspel. Ulf har undersökt den kommunla strategin
kring dataspel, utifrån diskussioner som förs kring skärmtid. Ulf har också
tittat på en del forskning kring detta och han har ett dokument med intressanta
länkar mm som han kommer skicka ut. Ett förslag lyfts om att varje klass
föräldrar gör upp en gemensam strategi, för att barnen ska ha samma ramar
(förskola och skola). Detta kommer att tas upp på nästa föräldramöte, så att
varje klass kan diskutera tillsammans kring regler för barnen gällande ett antal
områden. Ulf tar också upp detta med rektor på Dalsjöskolan, så att barnen har
samma grunder när de kommer upp till högstadiet.

Övriga frågor




3:ans årliga resa till Ekhagens forntidsby - Barbro har bokat en dag,
föräldraföreningen betalar inträdet, precis som föregående år.
Rektor vill lämna en påminnelse om att fylla i trivselenkäten som skickats ut
till alla föräldrar med barn i förskoleklass upp till klass 3.
Föräldraföreningen har tagit fram en liten broschyr angående vad det innebär
att vara klassförälder. Denna broschyr kommer att delas ut vid höstens
föräldramöte.





Den årliga julklappen till pedagorer och övrig personal diskuterades och beslut
togs om att istället skänka pengar till välgörenhet. Detta sköter
föräldraföreningen genom att höja årsavgiften till föräldraföreningen till 200
kronor per familj. Vid föräldraföreningsmötet i november väljer vi tillsammans
ut vilken välgörenhetsorganisation som ska få pengarna detta året. Efter detta
sätter föräldraföreningen in det aktuella beloppet, förslagsvis 20 kr/barn.
Viktigt att se till att vi får 2 gåvobevis, 1 till förskolan och 1 till skolan.
Vi behöver nya medlemmar till föräldraföreningens styrelse då 3 av
medlemmarna avgår till hösten. Är man intresserad är det bara att höra av sig
till någon i styrelsen!!!

Aktuella äskningar


Inga aktuella äskningar.

Mötet avslutas
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