Protokoll från föräldraföreningens möte 2013-09-25
Närvarande: Anette Nilsson, Mariana Edman, Linda Sandberg, Sara Stjärnerud, Nathalie
Alverönn, Katrin Lillvik, Charlotte Jansson, Tony Carlsson, Florin Jansson, Therese
Wilhelmson, Anna Kunerus, Anne-Marie Stävenborg, Lisa Axelsson, Barbro Helgesson, Pia
Kerola, Patrik Björnberg, Birgitta Thorell, Nicklas Gusténius, Stina Danielsson, Charlotte
Ahremark, Malin Arvidsson
1. Mötet öppnas
2. Information från föräldraföreningen
 Patrik Björnberg informerar om att barnen har önskemål om att hopphagarna
och Kingrutorna ska målas i, samt att fotbollsnätet ska lagas. Pedagogerna
meddelar att skolan kan ta ut en vaktmästare om vi påkallar det för att saker
ska lagas. Vad gäller målning av rutorna är det dock snarare Servicekontoret
som ska ta denna uppgift. Förslag från förälder om att vi föräldrar kan hjälpas
åt att måla dit rutorna om vi får avslag från servicekontoret. Problematiken
ligger i att vi lätt hamnar i en situation där villiga föräldrar hjälper till för
barnens skull, medan ansvaret egentligen ligger på
lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Anne-Marie tar på sig att kontrollera
med LFF och sedan återkoppla till föräldraföreningen. Viktigt att poängtera att
det är ett underhåll det gäller.
3. Föregående mötesprotokoll
 Ingen genomgång av föregående mötesprotokoll eftersom de intressanta
punkterna därifrån togs upp igen på dagordningen.
4. Aktuella frågor/information som berör skola/fritids

 Återkoppling från pedagoger och rektor ang läxhjälp – det finns en vision i
Borås Stad om att erbjuda elever läxhjälp. Pedagogerna har dock ingen
skyldighet att bistå med läxhjälp och på Äsperedsskolan har vi inte resurserna
till detta. Däremot har vi utrymme och möjlighet att erbjuda en lugn vrå för
eleverna att göra sina läxor under fritidstid, dock utan pedagogiskt stöd. Frågan
kom upp huruvida det skulle kunna vara aktuellt att ta in frivillig hjälp,
förslagsvis en pensionerad lärare. Detta mottogs positivt av pedagogerna. om
det skulle finnas resurser på frivillig väg att hjälpa till med läxhjälp, t e x en
pensionerad lärare eller frivillig förälder.
 Återkoppling från rektor angående skolinspektionen - ingen av pedagogerna har
något att informera om i dagsläget. Anne-Marie redogör för förskolan.
Värdegrunden i Borås Stad fick väldigt gott betyg. Däremot har pedagogerna
väldigt lite planeringstid, vilket gör att det är svårt att följa läroplanen fullt ut.
Borås Stad arbetar på detta nu, och ska återkoppla till Skolinspektionen. Att
införa mer planeringstid skulle innebära en stor kostnad, eftersom det kräver
mer personal än vi har idag. Förskolan har även fått anmärkning på att
barngrupperna är för stora. Skolinspektionens protokoll ligger ute på
skolinspektionens hemsida (http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-ochrapporter/).

 Julfesten för klass 0 – 6 äger rum den 12 dec kl 18. Klass 5 anordnar julfesten
och kommer att skicka ut information längre fram.

5. Aktuella frågor/information som berör förskola/skola
 Pedagogerna vill framföra att de är väldigt nöjda med skolfotografen från
Knäpparen. Hon är jättebra med barnen och barnen är glada och avslappnade
med henne. Är det någon förälder som har åsikter om Knäpparen får de lyfta
frågan, annars behåller vi dem som skolfotograf även till nästa år.
6. Övriga frågor
 Inspirationskvällar för föräldrar - Föräldraföreningen lämnar förslag om att
bjuda in en konsult som föreläser inom barns inlärning och utveckling. Ett
annat förslag är att bjuda in en polis eller f.d missbrukare som föreläser om
droger. Alla enades om att det kändes mest intressant och aktuellt att bjuda in
en polis som informerar föräldrarna om situationen, och vilken roll vi har i att
förebygga droganvändande. Vi skulle även vilja ha möjlighet att ge eleverna i
klass 5/6 anpassad information, under skoltid. Föräldraföreningen tar med sig
frågan att kontakta polisen för att höra om de kan komma ut till
Äsperedsskolan.
 Önskemål om att få ut en dansskola – Föräldraföreningen har varit i kontakt med
Buggie i Ulricehamn, men de har tackat nej. Natalie Alverönn tar på sig att
höra med Connys dansskola. Kan vara aktuellt för gymnastiklektioner,
alternativt efter skoltid. Alternativt kan föräldraföreningen stå för del av
kostnaden för dansen.
 Föräldraföreningen lyfter frågan om det skulle finnas möjlighet att ta emot
bobbar på fritids, men svaret blir att det inte finns utrymme att förvara dem. Ett
förråd behövs till fritids. Lokalförsörjningskontoret har ansvar för sådana
frågor. Birgitta Thorell kontaktar LFK för att undersöka vad som gäller.
 Klassföräldrarnas ansvar under läsåret - klassföräldrarna ansvarar för att samla
pengar till julklapp/sommarpresent till klasspedagogerna. Summan bestämmer
varje klass. Föräldraföreningen köper julklapp/sommarpresent till all övrig
personal, såsom fritidspersonal, städ, kök, pedagoger som inte har en egen
klass.
 Stina Danielsson upplyser om den blå lådan som sitter nere vid fritids, där man
kan lämna frågor som man vill ta upp på föräldraföreningsmötena.
 Fanns det intresse för en kulturskola i Äspered? – I våras kom ett antal föräldrar
med förslag om en kulturskola i Äspered. Mariana Edman informerar om att
det finns ett intresse bland föräldrar i Äspered, men att frågan har skjutits på
framtiden.
 Bamses stora fönster har gjort att det har blivit väldigt varmt inne i lokalerna. 2
stora markiser kommer sättas upp för att skydda mot solen.

 Skolan informerar om att det kommer att vara en fadderdag i oktober, med tema
konsumtion och återvinning.
 En förälder undrar varför vi inte längre får en liten skolkatalog med alla adresser
och telefonnummer till eleverna i skolan. Anne-Marie meddelar att
förklaringen är att det inte finns någon i stadsdelen som tar hand om detta
längre.
 En förälder frågar vilka möjligheter som finns till att få ekologisk mat till
skolan/förskolan. Upphandlingen sköts av Borås Stad och vi har inte kommit
så långt att allt är ekologiskt. Ekologisk mjölk serveras överallt. I övrigt är det
en kostnadsfråga. Som föräldraförening kan vi påverka genom att skicka en
skrivelse till Berit som är kostansvarig för vår skola. Vi kan börja med att få en
redovisning av vad av allt som serveras på Äsperedsskolan som är ekologiskt.
Pedagogerna tar detta vidare med köket.
 Kulåret – Efter Kulåret (årskurs 1) skickar kulturskolan ut information om de
musiklektioner som erbjuds, och som man kan anmäla sina barn till. Denna
information uppfattades som att alla lektioner skulle hållas inne i Borås, och
därför kanske flera föräldrar inte anmälde sina barns intresse till kurserna. Men
om intresset är tillräckligt stort för ett visst instrument vid en skola, kan
Kulturskolan komma ut och hålla lektionerna på skolan. Intresseanmälan
borde därför justeras lite, och utformas så att man kan kryssa för de kurser man
är intresserad av om de hamnar i Äspered. Anna Kunerus tar på sig att ringa
Kulturskolan och ta upp frågan. Hur många elever krävs för att de ska skicka ut
en lärare till Äsperedsskolan?
 Utbyggnad av skolan? En förälder undrar om vi ska ta upp detta och driva
frågan, eftersom många barn kommer att bli placerade på annan ort när de
börjar på förskolan. Finns det föräldrar som kan engagera sig i frågan?
Föräldraföreningen tipsar om att ta upp frågan med Malin Molid
Svenningsson, områdeschef för barnomsorgen stadsdel Öster.
7. Aktuella äskningar
 Barnen har önskat fler släp till cyklar, vilket innebär att vi skulle behöva köpa
både cyklar och släp, eftersom de kommer i par. Förskolan återkommer med
pris på ett ekipage (cykel + släp)
 Barnen har även önskat sig mer Lego, föräldraföreningen tar på sig att köpa in
detta.
 Äskning från pedagogerna på skolan för en glasmonter som kan stå i entrén, där
barnen kan visa sina alster. Avslås pga. att kostnaden är stor, samt att vi anser
att detta är inventarier som borde bekostas av skolan.
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