Föräldraråd 25 november 2021
Närvarande: Cicci, Jenny, Wanja (Erik åk 4, Elsa åk 2), Jeanette (Egon åk 5, Selma åk 3),
Hanna (Elsa åk 1).
1. Föregående protokoll
○ Vi gick igenom protokollet från förra Föräldrarådet.
2. Brand + inflytt A
○ Vi berättade om hur det gått med avdelning B:s inflytt. B har fått nytt golv,
vilket verkar vara väldigt uppskattat av både barn och vuxna. Ljudnivån blir
lägre i lokalerna och golvet upplevs som varmare och mjukare än det gamla.
Vi hade två stycken “skruva ihop möbler eftermiddagar” och det var en hel del
föräldrar som kom och hjälpte till, vilket gjorde att arbetet gick väldigt snabbt
och effektivt. Under första eftermiddagen skruvades alla möbler ihop, så
andra dagen kunde ägnas åt att iordningställa rummen. Stort tack till alla som
kom och bidrog!
○ Avdelning A beräknas vara färdig vecka 52, vilket innebär att lokalen är redo
för inflytt vid uppstarten av vårterminen. Vi tänker att vi även denna gång
bjuder in föräldrar till “skruva ihop möbler dagar” för att det ska gå snabbt och
effektivt.
3. Renovering B
○ Vi har fått veta att bullernivån på ventilationen som byggdes om sommaren
2020 är för hög. Därför kommer en vägg att behöva rivas och byggas om i
B-lokalen. Det innebär att fritidsrummet och biblioteket kommer att vara
avstängt under en kortare period. Vi vet inte riktigt när och hur länge ännu.
4. Fackeltåg 21/12
○ Vi kommer att återuppta vår uppskattade tradition med fackeltåg som
avslutning av höstterminen på eftermiddagen den 21/12. Vi bjuder då in alla
familjer till fotbollsplanen utanför skolan för att se på när alla skolans elever
tågar in under vacker sång. Alla klasser kommer att uppträda och vi avslutar
med gemensam dans kring granen och fika med glögg och pepparkakor.
5. Julgåvor
○ Vi har i personalgruppen tillsammans beslutat att vänligt tacka nej till julgåvor
från elever och vårdnadshavare och istället uppmuntra till att vara med och
bidra i våra insamlingar som vi startar i Hästens namn till tre olika
välgörenhetsorganisationer. Självklart är det frivilligt. Fina ord och teckningar
uppskattas mycket.
6. Personal och organisation vt -22
○ Vi berättade att Karin Wikström Edrén (lärare åk 2) och Linus Pellas
(barnskötare FK) kommer att lämna oss vid höstterminens slut, då deras
vikariat löper ut. Vid vårterminens start är det Johanna Clarin som kommer
tillbaka efter sin föräldraledighet och tar över som klasslärare i årskurs 2.
Caroline Padwick kommer att börja arbeta så smått i Förskoleklass efter sin
sjukskrivning. Camilla Gagnfors kommer att fortsätta vara sjukskriven, men vi
hoppas att hon kommer tillbaka under våren. Olivia Kolo Edvinsson har blivit
mamma och är föräldraledig. Sherin Soranros är fortsatt föräldraledig.
7. Varm dryck i skogen

○

Det har varit lite oklart vad som gäller för att ta med varm dryck till
skogen-dagarna. Vi beslutade därför att för alla klasser gäller nu att det är
okej att ta med egen varm dryck (tex varm saft, varm choklad eller te) under
vecka 45 - 8, alltså under den period av året då det är som kallast. Under
övriga veckor gäller endast vattenflaska.
8. Covid-restriktioner
○ Föräldrarådet uppmärksammade oss på att nya restriktioner har kommit,
vilket innebär att återigen alla i samma hushåll som en person med
konstaterad covid ska stanna hemma i 7 dagar. Alla med covid-symtom ska
testas, oavsett om hen är vaccinerad eller ej.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell
a-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19-fran-22-nov
ember-och-fran-1-december/
Väl mött önskar Cicci och Jenny!
Vårterminens möten är planerat till v 6, v. 14 och v. 21! Exakta datum kommer senare.

