Mötesprotokoll – Föräldraforum 31/1 2011
Närvarande:
Ordf. Linnea Bergh
Gisela Franzén 3A
Annika Junehall FB
Karin Johansson 2A+4A
Marina Tjelvling 2B+4B
Britt-Marie Kronfjäll 2B+FB




Öppnande av mötet




Dagordningen fastställdes

Ellen Luijkx FA
Charlotta Collin Söderqvist FA+2A
Christian Arbinge 8A
Mia André 6C
Anna Riby 6C+4A
Christina Gustafsson 5C+8D

Val av protokollförare:
Charlotta Collin Söderqvist
Inledning av rektor Lars Ljungman
• Personalläget på skolan - Inga större nyheter denna termin – några tillbaka
efter olika ledigheter men annars som tidigare.
• Budget – Budgeten ännu ej klar, den ska vara inlämnad under vecka 6.
Skolpengen har detta år ökat men andra saker har blivit dyrare. Volvo IT
kommer detta år medföra en fördyrning eftersom det löper över hela året,
jämfört med halva 2010. Budgeten 2011 måste vara i balans.
 Föräldramöte under VT – Den nya läroplanen ska implementeras under VT
och detta innebär ett högt tryck på personalen. Med tanke på detta är det
frivilligt för mentorerna att ha ett möte under våren.
 Frågor till rektorn. Svårt med att kunna gå på föräldramöten på HT när man
har barn i olika klasser. Lars Ljungman ser en vinst i att ha möten för alla då
all personal är på plats. Om man skulle ändra till olika dagar för varje årskurs
skulle det innebära att endast mentorerna är med och ingen övrig personal.
Två förslag till förändring framkom: 1) Några klasser har möte först, sedan en
samling med all personal, därefter möte för de andra klasserna.
2) Man har ett föräldramöte där man enbart har möjlighet att träffa den övriga
personalen och har separata möten i varje klass eller årskurs.
 Julavslutning kan också vara svårt att hinna med då man har barn i olika
årskurser. Rektor anser att det är svårt att dra ut avslutningen på tiden. Många
tycker att det är trevligt att ha det på kvällen då flertalet har möjlighet att
närvara. De flesta skolor har avslutning på dagtid. Rektor avvaktar och lämnar
det till den personal som ordnar avslutningen att bestämma hur det ska se ut i
framtiden.
 Pengar till skidresor – Max avgift som skolan får ta ut för aktiviteter har höjts
från 200 kr till 350 kr/termin. För skidresan till Kungsberget för åk 7-9 så
skjuter skolan till resterande kostnad. Det finns pengar att utnyttja från
föräldraforums aktivitetsfond där det för närvarande finns 71000 kronor. Bra
att aktualisera denna fond då en skidresa för även de yngre skulle kunna
ordnas.
 Slöjd på Östbergaskolan – Åk 6 har slöjd första timmen och det vore bättre att
ha slöjden mitt på dagen då de kan gå tillsammans. Rektorn lovar att detta ska
ses över inför HT-11.








Val av vice ordförande:
Mia André
Rapportering från nattvandrargruppen.
Det har varit svårt med kommunikation och överlämning. Förslag framkom som
innebär att ryggsäcken kan lämnas och hämtas på skolan. Marina Tjelvling tar
kontakt med Katarina Hjorth för att föreslå nyordning.
Ett annat förslag är att lägga mer krut under vår/sommar/höst eftersom det är
väldigt lugnt ute under den kalla årstiden.
Ett beslut måste också till om hur belöningssystemet fungerar.
Rapportering från trafikgruppen.
Förslaget från trafikgruppen gick inte igenom. Nästa steg är att rektorn ska ta
kontakt med Trafikkontoret. Helst ska alla använda parkeringen vid
fotbollsplanen. Trafikgruppen uppmanar alla att lobba för vandrande
skolbussar.
Övriga rapporter.
Eftersom julmarknaden inbringade avsevärt mindre pengar än året innan så
sänktes bidraget per elev från 190 kr till 100 kr/elev (vilket det även var
tidigare). Viktigt att man aktiverar julmarkanaden tidigare, redan under VT.
Förslag att man har Cykeldagen som en årlig aktivitet som åk 2, 4 och 8 kan få
vara med att ordna och få ta del av intäkterna. Marina Tjelvling tar ansvar för
planering av Cykeldagen tillsammans med Anna Riby och BrittMarie
Kronfjäll.




Öppen diskussion – syftet med föräldraforum.
Denna punkt hanns inte med – alla uppmanas att skicka förslag till Linnea
Bergh (linnea.bergh@live.se) innan 1 mars så tas detta upp på nästa möte.
Övriga punkter.
Kan man använda Östbergaskolan för idrottsprofilen på skolan för att få loss
mer tid i idrottshallen på Sturebyskolan?
Skulle det vara möjligt för 9:orna, alternativt elever som redan har gått ut, att
prata med 8:orna för att peppa och ge tips och råd?
Detta läsår fick 5:orna välja språk inför åk 6. När de sedan började 6:an fick de
börja med att prova på alla språken. Detta måste vara tydligt och valet bör i så
fall ske efter man har haft provperioden annars sitter man och läser två språk
som man tidigare har valt bort.
Återrapportering till klasserna ska tas upp på nästa möte.
Möten under VT blir mån 14 mars och mån 23 maj.



Avslutande av mötet.

Vid protokollet : Charlotta Collin Söderqvist

