
Föräldraråd 31/3 - 21

Närvarande: Cicci, Jenny, Wanja (Erik åk 3, Elsa åk 1), Jeanette (Egon åk 4, Selma åk 2),
Erik (Gabriel åk 4, Noel FK), Hanna (Elsa FK).

1. Föregående protokoll
○ Vi gick igenom tidigare protokoll och ser att vi fortfarande inte har flyttat ut

skyltarna om hämtning och lämning till utsidan av dörrarna.
2. FK intagna.

○ Informerade om att vi har 29 antagna som vi väntar på att det ska tacka ja
eller nej. Vi har 30 platser så en till kan vi ta in.

3. IUP - digitalt.
○ Diskuterade runt hur ett digitalt IUP kan te sig. Tips om att tänka på innan

mötet är att om tekniken strular ska man snabbt byta till telefon istället. Så att
mötet inte blir utdraget och/eller förstört av teknik. Lärarna skickar hem
underlag som familjerna kan titta på innan samtalet.

4. Kulturen - stor show digitalt inställt
○ Showen hade vi tänkt ha digitalt men har varit tvungna att tänka om. Lärarna

har kämpat/kämpar fortfarande med att få ut f-cafét digitalt. Det tar längre tid
att filma och klippa, teknikstrul och att det inte fungerar är orsaker. Vi lär oss
mycket om digitala medier och så men det tar tid. Därför jobbar vi vidare med
att alla klasser ska få sitt “f-café” digitalt, IUP digitalt och så drar vi ner
ambitionerna för show. Så hoppas vi att nästa läsår inte drabbas av lika
mycket coronaanpassingar. Några klasser tänker filma “show” och dela med
föräldrar men det blir ingen gemensam.
För att barnen ändå ska få roliga saker att göra så har vi en happening 30/4
med utklädningsdag, skräpplockardag, önskemat och superfredag. Barnen
ska få prata om tema och önskemat i klasserna så de får vara med och
påverka. Vi har också flyktiga planer på en rolig skolavslutningsdag 18/6.
Eftersom vi inte kommer kunna samla föräldrar och barn tillsammans så
hoppas vi ändå kunna göra en minnesvärd dag för eleverna (och filma fina
sånger till föräldrarna).

5. Sommarlovet och konferens
○ Skolan har sommarstängt v. 29, 30 och 31 samt den 11-13 augusti. Vartannat

år åker Hästens som tradition på konferens och i år är det dags igen. Då
stänger vi tre dagar men erbjuder omsorg av vikarier för de som inte kan vara
lediga. Föräldrarna ville att vi snabbt skulle ut med den informationen tydligt.

6. Övriga frågor
○ Undran om vi har utvärderat maten i klasserna? Det har vi gjort tidigare men

ska göra det igen för hela skolan efter påsk. Resultaten på dessa
utvärderingar visar att de flesta barn tycker att maten är okej. Skolmaten har
höga krav på sig med näringsinnehåll, vitaminer osv. Då blir det svårt att
servera det som många kallar barnvänlig mat, såsom pannkakor, pasta och
fiskpinnar jätteofta. Om man skulle göra detta följs inte livsmedelsverkets
rekommendationer för näringsrik skolmat. Föräldrarna gav förslaget att vi kan
lägga ut på hemsidan om kraven på skolmaten. Bra förslag som vi ska
försöka arbeta mot. En förälder tipsade också om att smakpreferenserna



ändras när man erbjuds nya rätter, men det kan ta upp mot 15 gånger innan
man vant sig.

○ Vi pratade om byggena som sker runt skolan. Det är viktigt att
vårdnadshavarna kollar av skolvägen tillsammans med sina barn, ibland
börjar det byggas på den invanda vägen. Då kan man försöka hitta alternativa
vägar som är säkra. Ser man att något bygge kör vårdslöst eller inte följer
allmänna föreskrifter kan man kontakta Cicci så att jag kan försöka påverka
skolvägen via byggledarna. Bygget kring Sunneplan har kontinuerlig kontakt
med skolan och berättar vad som kommer ske, vi kan också snabbt få kontakt
med dem om något felar. Berätta om ni upptäcker något som bör åtgärdas
runt det. Byggen längre bort kan vi försöka påverka men det kan bli svårare.

7. Nästa möte har vi tänkt ha den 3 maj


