
Föräldraråd 230220
Närvarande: Cicci, Jenny, Wanja (Erik åk 5, Elsa åk 3), Madelaine (Filippa åk 3, Rasmus
Fk), Madeleine (Anton åk 2, Sebastian Fk).

1. Cykelställ
Önskemål om fler cykelställ inför våren, ev någon högre variant för att kunna låsa
fast ramen på cykeln. Vi tittar på det.

2. Toalettstädning
Vi har bett städfirman om extra städning av toaletterna då många upplever att de inte
är fräscha. Förslag är att fixa iordning toaletterna med ett tema, tex djungel för att de
ska kännas trevligare och även skapa engagemang hos eleverna att hålla det
fräscht. Ett annat förslag är att ha låsta toaletter, så att varje person ansvarar för att
toaletten ser fräsch ut när en lämnar tillbaka nyckeln. Det systemet fungerar bra på
en annan skola.

3. Fotbollsplanen
Det händer ingenting just nu kring bygget av aktivitetspark på fotbollsplanen. Det
senaste budet var att stängslet skulle rivas i december. Cicci kollar vad upp vad
statusen är just nu, men det vi hört tidigare är att det inte finns pengar för tillfället till
att bygga aktivitetsparken. Vi fortsätter att använda tex baksidan av Längan som
alternativ till att vara på fotbollsplanen.

4. Terminen framåt
Studiedag 6/4 - skolan stängd.
Fritidshemmets dag 9/5 på skolan - för eleverna.
Showen troligen 17/5 i Bagarmossen. Två föreställningar för att alla familjer ska
kunna erbjudas fler än en biljett.

5. Information om händelser
Vi informerade om det vi hade fått fram kring sprängningen i porten bredvid vår
ingång på baksidan av Längan, vilket inte var så mycket information.
Föräldrarådsrepresentanterna tyckte att informationen kändes tillräcklig.

6. Renovering i sommar
Vi har planer på att renovera hela avdelning C och toaletten i B.

7. Övriga frågor
Önskemål om att vi ska påminna vårdnadshavare om att kryssa i “skicka kopia” till
sig själv gällande lovanmälan på hemsidan så att det är lättare att hålla koll på vad
en har anmält för sitt/sina barn.


