Protokoll från Äspereds föräldraföreningsmöte 2013-11-27
Närvarande
Niklas Gusténius, Charlotte Ahremark, Chatrine Winberg, Suzanne Larsson, Kerstin Åberg, Veronica
Hullegård, Eva Johansson, Anne-Marie Stävenborg, Frida St-Pierre, Nathalie Alverönn, Linda
Tholvin, Linda Sandberg, Sandra Merking, Henrik Almér, Magnus Persson, Sara Stjärnerud, Fredrik
Lindgren, Christian Jansson, Anders Hansson, Stina Danielsson, Angelina Edenvik, Susanne Lund,
Patrik Björnberg

Mötet öppnas
Genomgång av föregående protokoll


Angående önskemålet om att hopphagar och kingrutor ska målas i, så har skolan nu fått
pengar från LFF till att göra i ordning skolgården. Arbetet kommer att utföras efter årsskiftet.



Natalie Alverönn har varit i kontakt med Connys dansskola och fått ett prisförslag. En
danslärare skulle kosta 3280 kr + moms per tillfälle.



Föräldraföreningens förslag om att köpa in bobbar avslogs, då bobåkning kan vara farligt när
det är många barn som vistas i backen samtidigt samt att de är svåra att förvara. Fritids tar
gärna emot andra saker att åka på, som är lättare att förvara. Fritids skulle behöva ett uteförråd
till förvaring av utomhusmaterial. Birgitta Thorell kontaktar LFK och undersöker vad som
gäller.



Stora markiser har satts upp på Bamse.



Det kom upp en fråga föregående möte varför vi inte längre får den lilla boken med adresser
och telefonnummer till alla barn på förskola/skola. Det har visat sig att detta går att lösa, så
fr.o.m. nästa läsår kommer denna att delas ut igen.



Köket handlar ekologiskt för det som de har budget till. Naturligtvis är det alltid önskvärt med
ännu mer av den varan. Det kan vara av betydelse att vi betonar vårt intresse vad gäller ett
utökat ekologiskt sortiment till Berit som är kökschef, så tag gärna kontakt med henne.



Anna Kunerus hade som uppdrag att kolla upp vissa frågor kring kulturskolan, men var inte
närvarande på detta möte, så frågan står kvar.



Angående en eventuell utbyggnad av skolan. Natatlie Alverönn har ringt till Inger Larsson
som hänvisade till Malin Molid Svenningsson, men har ej lyckats nå henne. Anne-Marie
Stävenborg informerade om att politikerna inte har några planer på att bygga ut
Äsperedsskolan. Däremot ska en ny förskola med sex avdelningar byggas i Dalsjöfors. Det
togs upp att det tidigare fanns en grupp som drev frågan aktivt. Rektor berättade att det sker ett
stort arbete kring skolan i Borås stad. Vad behöver framtidens skola för att kunna leva upp till
målen? I detta arbete ligger till exempel frågan hur liten kan en skola vara? Politikerna ska ta
ställning till om småskolorna ska vara kvar. Det är just nu en intensiv politisk period om hur
det ska se ut framöver. Bosse Drysén arbetar med detta. Enligt läroplanen där det krävs lärare
med olika kompetenser så är en skola med 300 elever det som är mest praktiskt att organisera.

Angelina Edenvik pratar med Bosse Drysén, men tag gärna kontakt med Bosse om du har
något som kan påverka utvecklingen i rätt riktning.


Angående inköp av cykel+ släp till förskolan så ska de se över sina cyklar innan vi gör en
beställning. Eva återkopplar när detta är gjort.



Föräldraföreningen har köpt in lego till Bamse och fritids, som är mycket glada för detta.



Äskning om en glasmonter till fritids avslogs p.g.a. för hög kostnad samt att det ansågs att det
är en inventarie som skolan ska stå för. Nu i slutet på året har det blivit pengar över, så skolan
köper in skåpet.



Kattis ifrågasätter varför de fick avslag på sin äskning på ca 1500 kr till mat när de skulle åka
på utflykt till staden med fritids. Hon ansåg att det hade varit ett trevligt inslag i resan.
Äskningen avslogs p.g.a. att det inte berörde så många barn samt att styrelsen ansåg att mat
inte bör bekostas av föräldrarna, något som även rektorn bekräftade.

Information från föräldraföreningen


Nya direktiv för äskningar finns att läsa på föräldraföreningens hemsida under fliken
”Stipendiumansökan”.

Aktuella frågor/information som berör förskola/skola/fritids


Det har skett en revidering av likabehandlingsplanen på skolan. Info angående detta har
skickats hem till varje hushåll. Svaren på enkäten som eleverna besvarade för ett tag sen har
varit underlag för arbetet och finns att läsa i den bifogade likabehandlingsplanen. Det är
viktigt att eleverna kommer till tals om hur de upplever situationen. Rektorn berättar att varje
skola årligen ska göra en likabehandlingsplan och utvärderar hur det gått med förra årets mål.
Det ska vara tydligt vilka mål som är för skola respektive förskola respektive fritids. En viktig
frågeställning är hur skola/fsk ska arbeta för det som inte är så positivt? Föräldrar påpekade att
det varit lite svårt att tolka vad som framkommit i enkäterna och att det varit önskvärt att det
redovisats på ett annorlunda sätt. Rektor föreslår att vi vid nästa mötestillfälle förbereder
relevanta frågeställningar och bjuder in likabehandlingsteamet som arbetat med detta. Det som
framkommit i förskolans enkät är att man upplevt att det varit många vikarier på grund av

personals vård av barn och sjukdom. Man ser en ljusning på problemet då förskolan
har en annons om ansökan av förskollärare på Borås stads nät.
Information från Anne-Marie Stävenborg


Det har anställts en förskollärare på 60% vid namn Carina Schultz, som täcker upp för
personal som är sjukskriven 50 %.



Nu så här vid årets slut har förskolan fått pengar som måste användas inom en snar framtid.
Alltså gäller snabba inköp. Förskolan kommer att inhandla speciella bord för att minska buller.
Man kommer även att använda pengarna till IKT. Frågan kom upp om det verkligen är av vikt
att ha IKT på förskolan/skolan pga strålningsrisken till exempel? Se information angående
IKT från Joakim Cannerfors, kommungemensam skola/förskola, i bifogad bilaga.

Aktuella frågor/information som berör skola/fritids


Vilken handlingsplan finns från förskola och skola vid frånvaro, d v s om ett barn inte kommer
till skolan på morgonen? Förskolan har ej samma rutiner som skolan, ringer ej första dagen.
Möjligen hör de av sig dag två om de inte hört något från barnets vårdnadshavare.
Skolan har följande handlingsplan om elev saknas på morgonen och det inte finns någon
frånvaroanmälan:

1) Läraren kollar med fritids om de hört något.
2) Om det inte finns någon anmälan på fritids kontaktar läraren föräldrarna.
3) Om man av någon anledning inte får kontakt med föräldrarna, försöker läraren att få tag i den
som noterats som övrig person på kontaktlistan
Kerstin Åberg påpekar att det är ovanligt att de inte får rapporter om frånvaro. Pedagogerna
ställde sig frågande till vad de ska göra om man inte får tag i någon alls på akutlistan. Ett
förslag som dök upp är att skolan kontaktar polisen efter en och en halv timma om ingen hört
av sig. Lärarna gör ett förslag på en utökning av handlingsplanen, som ses över av styrelsen
och sedan lämnas ut till alla. Förutom mobilnummer kan det vara bra att du som förälder har
lämnat numret till din arbetsplats. Rektor menade att det också är viktigt att veta vart du som
förälder ska ringa och anmäla frånvaro. I första hand ring och sjukanmäl där du lämnar ditt
barn. Har du barnet på fritids ring dit, annars skolan.


Hur ska överlämning/utbyte av information ske mellan skolan och föräldrar med tanke på att
de flesta barnen är på fritids när de hämtas? Hur man får en återkoppling om dagen?
Pedagogerna har olika sätt att kommunicera med föräldrarna. Vissa använder sms-kontakt,
andra mejl och brev. Som det är nu, ser och skickas allmänna meddelanden (typ veckobrev) ut
lite olika beroende på klass och lärare. Rektor kan se en vinst med att det finns likvärdighet i
dessa meddelanden, hur ofta de skickas ut och vad de innehåller. Det är viktigt att man som
pedagog är lyhörd gentemot föräldrarna och vad de tycker. En del föräldrar vill ha mer
information, andra mindre.



Skolinspektionen kommer att göra ett återbesök på skolan den 17 december och träffar då
rektor Ulf och områdeschefen Gülsen. Materialet som redovisades för skolinspektionen ska
gås igenom med personalen på ett APT före återbesöket. Föräldraföreningen får tillhandahålla
en kopia av det material som skickades in. Är du intresserad, maila
kontakt@asperedsforaldraforening.se, så mejlar vi över ett exemplar.



Vilka utvecklingsområden arbetar Borås Stad med nu inom förskola och skola? Borås stad är
just nu inriktade på att utveckla läsning och matematik samt ett fortsatt arbete med BFL
(Bedömning för lärande). BFL är en formativ bedömning, där man tydliggör målen och
synliggör lärandet för att få eleven att sträva framåt. Eleverna får större förståelse för vad
skolan går ut på. Stadsdel Öster har också en extra satsning på engelska. Förskolan har
engelska och barns inflytande som utvecklingsområden. Det pågår även en IT-satsning i hela
Borås stad. Från och med åk 5 och uppåt ska alla elever få tillgång till en egen Ipad i skolan.
De som går i årskurs 6 kommer att få tillgång till en Ipad som delas till fem elever. Detta beror
på att det kostar för mycket med ett leasingavtal som bara ska sträcka sig över en termin. Åk 5

kommer att få sina Ipads den 13 januari som det ser ut nu. Lärarna kommer att få utbildning i
hur man på ett bra sätt kan använda Ipads i sin undervisning. Viss summa pengar kommer
även att avsättas till appar och liknande.


Gülsen kommer att gå ut med en ledig tillsvidaretjänst som rektor i Rångedala/Äspered.
Denna person ska tillsammans med Ulf dela på arbetet på de båda skolorna.



Rektor Henrik avslutade med orden att han tycker att det är härlig anda på skolan och att barn
och pedagoger är underbara.

Mötessekreterare
Stina Danielsson

Justeras
Niklas Gusténius

