PROTOKOLL FÖRÄLDRAFORUM
Tid: den 30 augusti 2010
Plats: ”Vitan”
Närvarande: Gisela Franzén, 3a
Marina Tjelving, 2b, 4b
Catharina Axörn-Gräns 5b, 8b
Maria Suchowiak 4b, 6b
Karin Johansson 2a, 4a
Kajsa Hammarström 1-3d
Axana Hagger 4a, 7a
Maria Berglind 1-3d, 4c
Katarina Hjort, 1-3c
Ulrika Salander, 2b
Christina Gustafsson 5c, 8d
Karin Kolldin
Anna Lindkvist Adolfsson Fa, 3a
Madelen Palm 3b, 6b
Greger Assarsson

Dagordning:
1. Val av protokollförare
Ulrika Salander
2. Rektorns inledning
Rektorn som hade bjudit in flott till fika och möte i lärarrummet uteblev dock på
grund av födelsedagsfirande.
3. Frågor till rektorn:
Intagning till åk 7
 Hur går det till när man söker till profilklasser till åk 7? Har Sturebyelever
förtur?
Integrerade klasser
 Kommer integrerade klasser att finnas kvar HT 2011?
Förskoleverksamheten/lärartäthet
 Nedre Ladan har idag 50 barn i förskoleklass. Klockan 8.00 finns två lärare
på plats för att ta emot. Hur ser lärartätheten ut? Hur många barn/vuxen är
det?


Tidigare var det inskolning vid tre tillfällen under vt innan stolstarten,
inklusive överlämningssamtal. Inskolningen är nu minimal och
överlämningssamtalen har tagits bort – varför?



Finns det någon långsiktig plan för förskoleklasserna?

Studio


Föräldraforum önskar en tydligare beskrivning om hur ”studioverksamheten”
kommer att bedrivas. Hur kommer det att fungera och vem kommer att jobba
där?

Studievägledning


Finns det någon studievägledning på skolan och i vilken omfattning?

Stora barngrupper


Sturebyskolan har för närvarande så gott som 30 elever i varje klass.
Föräldraforum känner oro över arbetsmiljön för både barn och lärare. Går det
att driva kvalitativ verksamhet? Hur går det och hur mår barn och pedagoger?
Har skolan några riktlinjer om hur många lektioner som bör vara i delad klass?

Lunch


Matsalen är en trång sektor och luncherna är korta. Finns det några riktlinjer
generellt för hur lång tid man får ha på sig för att äta sin lunch?

Information / Skolans Webb


Inför skolstarten var inte skolans webb uppdaterad men information om tider
för skolstart osv, vilket är under all kritik. Det rådde även förvirring om
grillningen skulle vara före eller efter uppropet.
Det minsta man kan begära är att webben är uppdaterad med relevant
information om när skolan börjar, men finns det utöver detta någon plan för
hur man ska utveckla webben och vem som ansvarar för denna? Skolans
webbplats är viktig inte bara ur informationssyfte, utan även för att bygga
skolans varumärke.

Utvärdering av skolans verksamhet



Vid terminsslut i våras ägde en utvärdering av skolans verksamhet rum, vilket
var bra. Däremot vore det bra om man kunde lämna utvärderingen anonymt i
en låda eller dylikt i stället för att ge dessa till läraren, vilket kan vara känsligt.
Föräldraforum ser fram emot att ta del av resultaten av utvärderingen!

Information på föräldramöten om Föräldraforum


Maria Suchowiak kommer att informera om Föräldraforum på kommande
föräldramöten.

4. Genomgång av föregående protokoll
Protokollet godkändes.
5. Rapport från förvaltningsrådet
Inget möte har ägt rum, därav inget att rapportera från förvaltningsrådet.
6. Övriga punkter
Marina Tjelving håller kontakt med Trafikkontoret, Stockholms stad som bedriver
projekt om säkrare cykelväg. En representant för den verksamheten bjuds in till
Föräldraforum vid tillfälle. Läs mer.
(http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken/Barn-i-trafiken/)
Tips för att locka fler nattvandrare:
Den klass som har flest engagerade föräldrar i nattvandringen kommer att få ett
bidrag till klasskassan!
Deltagarna på föräldraforum uppmanades att hjälpa till att samla in namn och
mejladresser (gärna en man och en kvinna) på de som utsetts att representera
klassen i Föräldraforum. Uppgifterna lämnas till ordföranden Greger Assarsson.
De kommer att bjudas in till kommande årsmöte 4 oktober.

Vid pennan: Ulrika Salander, 2b

