Minnesanteckningar föräldraråd 21 oktober 2015
Närvarande
Föräldrarepresentanter: Niklas Lund, Peter Fagerström, Kristina Rahm, Lennart
Magnusson, Caijsa Andersson, Liselott Sundling, Pia Nordström, Farida Ziani, Sonya
Stark.
Lärarrepresentant: Ihréne Hörberg Lindgren
Joakim Gestberg, rektor

Val av ordförande och sekreterare
Joakim Gestberg leder mötet och för minnesanteckningar
Frågor/synpunkter från föräldrar
Överlag har skolan väldigt fina, anpassade och nyrenoverade lokaler. En förälder hade
dock hört från sin son/dotter att duscharna inte var så ”fräscha” och undrade om de
skulle renoveras.
Svar: Duscharna och duschutrymmet ”ligger i tur” för renovering. Skolan kan dock inte
ge något svar på exakt när detta ska ske. Joakim påpekar dock att utrymmet inte på
något sätt utgör en hälsofara men att de kanske inte upplevs som lika ”fräscha” som
övriga lokaler.
Diskussion om hur mycket kontakt lärarna har/bör ha med vårdnadshavare. Många
föräldrar är vana vid en nära kontakt. Det kan och bör se olika ut utifrån vilken
elevgrupp det handlar om. En del har daglig kontakt via kontaktbok medan en del har
mer sporadiskt samt när det händer något. Många av föräldrarna önskar någon typ av
veckobrev. Joakim tar upp med övrig skolledning samt mentorer kring möjligheten för
mentorer att skicka ut någon typ av vecko- eller månadsbrev.
Information från skolledningen
Joakim gick igenom antalet elever på skolan med en liten historisk överblick på hur
skolan utvecklats de senaste åtta åren
Joakim visade den elevenkät som eleverna gör och Ihréne berättade om de observationer
som görs kring trygghet och trivsel för den elevgrupp som inte kan svara på en enkät.
Diskussion kring föräldraenkäten och hur man bäst går tillväga för att få så hög
svarsfrekvens som möjligt. De flesta föräldrarna trodde att enkät via mejl skulle vara det
bästa sättet.
Joakim berättade om elevhälsans arbete. Vad som fungerar bra samt vilka utmaningar
elevhälsan står inför.
Nästa möte är den 16 mars kl. 18.30.
/Joakim Gestberg
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