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2018-11-07

1. Öppnande: Ulf Ahndersson öppnade mötet och hälsade välkommen till Mölltorpskolans
föräldraråd.
2. Sekreterare: Ann-Charlotte Bjurek utsågs att föra anteckningar.
3. Dagordningen: Dagordningen presenterades.
4. Skolans pedagogiska verksamhet LÅ 2018/2019: Program för Kulturveckan (v46)
presenterades. Upplägget på Elevensval presenterades. Information om Skolverkets
kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken för F-klassen presenterades.
Mölltorpskolans plan för uppföljning av elevernas kunskaper presenterades. Antalet elever
på Mölltorpskolan är 140 stycken.
5. Fritidshemmets pedagogiska verksamhet LÅ 2018/2019: Fritidshemmets verksamhet
presenterades. Antalet elever är 65 heltidsplatser och 9 frukost-lovplatser.
6. Incidentrapportering: Skolan gick igenom hur incidentrapportering fungerar. En avstämning
gavs också på hur många som skrivits under vårterminen. Skolan poängterade efter fråga
från föräldraföreningens ordförande att det är den utsatta elevens upplevelse som tas i
beaktande. Föräldrarådet upplevde att incidentrapporteringen fungerade bra på skolan.
7. Skolfoto: Nuvarande kontrakt gäller från ht 2018 och fyra år framåt och skrevs på av

dåvarande ordförande vt 2017. Vi pratar om att eleverna uppskattar klassfotona och
katalogen i sin helhet för att se eleverna på de andra skolorna. Föräldrarådet beslutar att:
- När kontraktstiden börjar gå mot sitt slut ska föräldraföreningen ej skriva på något nytt
kontrakt.
- Rektor tar med sig frågan till ledningsgruppen för vidare hantering gällande
skolfotograferingen.
- Skolfotograferingen kommer löpa på tills gällande avtal upphör.
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8. Kost: Rektor och föräldraföreningens ordförande går igenom anteckningarna från det
senaste matrådet. Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson har inte gjort någon återkoppling
angående de frågor Mölltorpskolans vårdnadshavare hade gällande kost och
matbespisningen på skolan, frågorna skickades i våras. Ingen återkoppling har heller
inkommit från samhällsbyggnadschefen gällande eventuella förändringar av
serveringsdisken i matsalen. Ej heller de efterfrågade riktlinjerna avseende elever med
specialkost.
Det har varit en matsvinnsdag i skolan. Matsvinnet denna dag uppgick till 0,5 kg för hela
skolan. Skolbespisningen fortsatte att mäta under två veckor med gott resultat. Diskussion
fördes kring att vissa elever upplevde ett krav på sig att äta upp och att inte lämna något på
tallriken.
9. Grön flagg: Vi går igenom de olika alternativen klasserna har röstat fram som de vill
genomföra. Det kommer bland annat bli en loppis i vår och frågan har uppkommit vart de
intjänade pengarna ska gå? Ska hela summan skänkas till välgörande ändamål eller ska
hälften av summan skänkas och den andra halvan tillfalla eleverna till förbättringar och
önskemål rörande deras skolmiljö?
10. Trygghetsvandringar: Resultatet från höstterminens Trygghetsvandringar presenterades samt
ansvaret för åtgärder.
11. Avskilda bås i duschar: Ett avskilt bås med dörr i duscharna kommer att installeras i
flickornas och pojkarnas omklädningsrum i gymnastiksalen.
12. Övriga frågor som diskuterades:
Vi gick igenom senaste elevrådsprotokollet.
LRF´s utbildningsmaterial Bonden i skolan diskuterades.
Diskussion fördes kring vilka ”mellanmål” eleverna får tar med sig till skolan.
Vi pratar om att eleverna har mycket åsikter om varandra. Allt ifrån vilket mellanmål
som elever har med sig till utseende med mera. Vi är alla rörande överens om att detta
inte är ok och det är ett föräldraansvar att lära sina barn att alla har rätt till att vara den
person man är. Sedan ska skolan ingripa via incidentrapporteringssystemet när elever
kränks – psykiskt eller fysiskt.
5. Det förekommer också mycket grova ord från en del elever och de använder också
mycket gester för att uttrycka fula och grova ord. Rektor meddelar att detta ska tas upp
bland lärare och pedagoger på skolan och jobbas ännu hårdare med att det inte är ok.
6. Föräldrar till elever i åk6 som har sina barn uppe på Carl Johanskolan för språkstudier
saknar information. Främst kontaktuppgifter till undervisande lärare. Är lärarna
legitimerade? Om inte – vem sätter betyget? Föräldrar saknar också kursplan och
information om hur betyg kommer sättas och när de ska sättas. Föräldrar har efterfrågat
detta sedan skolstarten och önskar återkoppling innan jullovet inför ny termin.
1.
2.
3.
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7. Förälder till elev i åk 6 undrar när planeringen för övergången mellan nuvarande
årskurs 6 till Carl Johanskolan drar igång eftersom övergången förra året varit mycket
bristfällig. Rektor lovar ta med sig frågan till ledningsgruppen hur övergången ska
genomföras för att säkerställa en förbättring.
8. Diskussion förs om verksamheten på Carl Johanskolan. Brev från föräldrar med barn på
Carl Johanskolan lästes upp och brevet ska vara skickat till kommunen, BUN samt
rektor vid Carl Johanskolan.
13. Avslutning: Ulf Ahndersson tackade för ett bra möte och avslutade höstterminens
föräldraråd.

Vid tangentbordet
Ann-Charlotte Bjurek

