Protokoll möte med Föräldraforum Sturebyskolan 2013-01-30
Rektor har ordet
Elisabeth Meckbach, rektor sedan årsskiftet, presenterade sig.
Sociala medier ställer till problem på hög- och mellanstadiet. Trygghetsteamet har arbetat med
grupper som kränkt andra. Det har hänt en del incidenter i andra skolor där ungdomarna kommit i
kontakt med andra unga/unga vuxna via nätet som man sedan träffat med hemska konsekvenser.
Elisabeth önskar att FF tillsammans med skolan bjuder in föreläsare för att tala om detta för föräldrar
och lärare. Hon vill också att alla föräldrar pratar om detta hemma för att informera ungdomarna.
Att barn som inte anmält behov av fritids kommer resp barn som har anmält inte kommer på
lovdagar blir problematiskt. FF tyckte det var bra att det gick ut en påminnelse om detta.
Blanketterna kommer kanske få nytt utseende för att underlätta för föräldrarna att komma ihåg vad
man anmält.
Taket på matsalen: Läckage förra året gjordes dåligt, nu håller man på att göra om det. Inga arbeten
under lunch och mellistid för att minimera skaderiskerna för eleverna.
Info: Enskedefältet kommer inte evakueras förrän 2014. Detta gör att det just nu i alla fall inte
kommer extra tryck på Sturebyskolan. Max antal barn på Ekbacken är 116, men man önskar 112.
Syskonförtur gäller fortfarande upp till åk 5.
Frånvarorutinen har fungerat mycket bättre nu.
Vid utflykter ska skolan stå för mat för de som glömmer ta med mat. Elisabeth kollar upp att detta
efterlevs.
Husmor slutade i augusti. Nu har det börjat en ny husmor (Marina Isaksson) efter en lång rekrytering.
Syftet var att minska halvfabrikaten och få mer smak på maten. Det har kommit flera positiva
kommentarer på den goda maten!

Tidigare protokoll
Inga öppna frågor från föregående möte.

Ekbacken
Annika Junehall informerade:


FF skulle vilja att skolan utvärderar hur Ekbacken fungerar och detta har diskuterats med skolan i
omgångar. Responsen på detta har varit måttlig. Det finns en oro från föräldrar att man inte
börjar bygga upp grupperna från början vilket kan göra att det blir struligare i ettan.



Önskemål har funnits att det ska informeras mer. Det ska vara ett föräldramöte och alla
uppmanas att gå på det för att få all information som finns.



Barnen på Ekbacken kommer inte delas upp geografiskt till ettan och inte heller beroende på om
man har haft äldre barn på Ladan/Torpet/Grodan.



Efter påtryckningar från föräldrar så har det kommit upp ljudplattor vilket gjort miljön bättre,
man har också arbetat med att minska antalet förflyttningar av barnen varje dag så miljön blir
tryggare.

Skutan
Skutan är mellanstadiets fritidsverksamhet. Det har fram tills årsskiftet varit drivet av en
föräldraförening, men med skolan ansvarig för personalen. Det var svårigheter att få kontinuitet
tidigare, vilket man slipper med en huvudman (skolan).
Det pågår diskussioner gällande de pengar som finns i föräldraföreningen och hur dessa ska
användas. Britt-Marie Kronfjäll och Charlotta Collin håller i detta från föräldraforums sida för att få
pengarna räcka till så mycket som möjligt. Skolan tar över helt i april.

Ekonomi
Årsbesked 2012 har kommit och FF har totalt knappt 143 000 kr för delade på 3 konton:
Föräldraforum nästan 68.000 kr. Dessa pengar delas till största delen ut som skolresebidrag eftersom
inkomsterna kommer från bl.a. julmarknad och cykeldag.
Aktivitetsfonden har drygt 71.000 kr. Intäkter om 9-12 000 kr per år, från Operation Dagsverke som
görs i 8:an.
Nattvandrarkassa ca 3.800 kr. Rest av ett startkapital från Skandia som stöd till nattvandingen. Har
använts till pris till den klass med flest nattvandrande föräldrar.
OBS! Vid Cykeldag och Julmarknad måste uppdelningen av överskottet mellan klasserna diskuteras
innan aktiviteterna sker så man är överens om hur det ska delas.
Klasser som vill ha skolresebidrag skickar in en ansökan till kassören så betalas pengar ut till
klassresan.
Kassören kommer inför nästa årsmöte arbeta fram ett förslag på hur pengarna som man drar in på
olika aktiviteter fördelas (när och hur). Är det verkligen nödvändigt att alla pengar förvaltas av
föräldraforum?

Rapport från arbetsgrupper
Nattvandring
Alla klasser från och med fyran har ansvar för nattvandring en helg.
Trafikgruppen
Man har gjort ett jättejobb med ombyggnaden av gatumiljön runt skolan. Ombyggnation har delvis
gjorts och trafikgruppen påverkade en hel del.
Trafikverket har nu en idé att diskutera med trafikgruppen. Nästa möte kanske vi kan få mer info om
hur det går med gatuombyggnationen?
Cykeldagen 2013
Arbete pågår, alla tvåor är med. Söndag 5/5 går årets Cykeldag av stapeln! I anslutning till det är det
Bilfria veckor i skolan.

Informationsgruppen
Info har gått ut i veckobrevet inför detta möte. Elisabeth kommer se till att det läggs ut liknande
innan nästa möte också.
Hur får vi in representanter från Ekbacken?
Skolbiblioteksgruppen
Helena Kettner-Rudberg har kontakt kontinuerligt med skolledning och lärarbibliotekarie.
Skolinspektionen kommer i vår, så vi får se hur dom reagerar på det slumrande biblioteket.
Idag har svenskaläraren som är bibliotekarie 10 timmar/vecka (förut 5) och ambitionen finns att det
ska vara 20 timmar/vecka nästa termin.
Julmarknad
Började planera för sent inför 2012, så detta bör tas upp på sista mötet i vår så man kan börja
tidigare.

Övriga frågor
Vilka föreläsare vill vi ha att prata om sociala medier? Frågan hann inte diskuteras utan ska diskuteras
på nästa möte. Föräldraalliansen, Rädda barnen kanske kan hjälpa till?
Veckobrev
Alla högstadiets klasser får inte veckobrev, men några får det. Information om friluftsdagar går ut och
när det händer något så går det ut mail. Annika Junehall kommer fråga skolrådet vilken skolans policy
runt veckobrev är.
Veckobreven för låg- och mellanstadie verkar fungera bra.
Betygsmatriserna och omdömena
Varken föräldrar eller barn förstår vad matriserna betyder. Annika Junehall frågar på skolrådet med
hur detta ska tolkas och om det går att få hjälp att tolka det som står.
Gällande omdömen på skolwebben så fattas det i vissa fall och det är mycket ojämn kvalitet.
Lucia
Luciafirandet på Ladan var inte på lucia som tidigare informerats (blå foldern) utan två dagar innan
fick föräldrarna information om veckan innan. Varför går inte information om detta ut tidigare?
Annika Junehall lyfter frågan på skolrådet.

Nästa möte
Onsdag den 13/3 kl.18.30-20.30.

