Mölltorpskolan 2019-11-06

Föräldraråd
Närvarande: Ulf Ahndersson – rektor, Karin Blomster – bitr rektor, 10 st föräldrar

1. Öppnande
Ulf öppnar mötet.
2. Sekreterare
Karin utsågs till sekreterare.
3. Skolans pedagogiska verksamhet
Ulf började med att visa bildspelet som visades för nämnden tidigare i
höstas. De flesta punkterna nedan vävdes in i bildspelet.
Vi informerade om den övergripande verksamheten, som är tvådelad –
den första delen där vi ska fostra våra elever till demokratiska medborgare
och den andra delen som är inriktad på kunskapsuppdraget. Därefter
berättade Ulf om de olika övergripande dagarna vi har, där
barnboksveckan står närmast för dörren.
4. Fritidshemmets pedagogiska verksamhet
Ulf informerade också om att fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag.
Nytt för terminen är en aktivitetstavla med bildstöd som lätt visar för
eleverna vad de för dagen har för aktiviteter på gång. De har också
tillverkat ett kunskapsträd i slöjden som skall tydliggöra för eleverna vad
de lär sig/har lärt sig på fritids.
5. Trygghetsvandringar
Alla elever på skolan genomför trygghetsvandringar. Elevrådet
sammanställer minnesanteckningarna från dessa vandringar och det har i
år framkommit tre ställen som eleverna upplever kan vara lite
oroliga/röriga. Dessa är konstgräset, klätterställningen och baksidan.
Skolan har därför beslutat att baksidan kommer ’stängas’ rasttid till
förmån för fritidsverksamhet på em. Skolan kommer också att se över
rastvärdsschemat för att se om förbättringar är möjliga.
Föräldrarna har en fråga om tillvägagångssättet på trygghetsvandringarna.
Vågar alla elever säga till om de tycker någon plats känns osäker? Vi tar
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med frågan till berörd personal för att se om förändring på
tillvägagångssättet bör ske.
6. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
Vi visade mötesdeltagarna var de kan hitta planen på nätet och hur den är
uppbyggd. Sist i dokumentet finns en plan på vad vi under året skall
arbeta med för att öka tryggheten på skolan. Vi informerade om gången
kring ett ärende och vem som gör vad. Frågan om föräldrar informeras
kom upp, vilket vi naturligtvis gör om deras barn är inblandade.
Kring statistiken om hur många anmälningar som gjort vill föräldrarna att
det inte bara redovisas att det inträffat utan de vill också att det redovisas
om det är barn/barn, vuxen/barn och skola och fritids.
7. Grön Flagg/TL
Vi informerade att skolan kommer att kliva av både Grön Flagg och TL
(Trivselledarna) då dessa koncept kostar en hel del pengar som skolan nu
och ett par år framåt inte har. Vi kommer dock i egen regi fortsätta arbetet
med detta.
8. Skolverksamheten i framtiden
Ulf informerade om framtiden och att ekonomin är kärv. Idag har vi drygt
10 personal och till hösten, om ingen förändring i neddragningarna sker,
kommer vi att ha 8 personal. Elevassistenter är inte inräknade.
9. Övriga frågor
En förälder tog upp frågan om manifestationen för Greta (Fridays for
future). Vi visade på det dokument som sändes ut från skolan. Annan
information som florerade var inte skolan inblandad i. Skolan slog ett
extra slag för miljön under dessa dagar vilket slutade med att endast ett
20-tal elever valda att under sista lektionen manifestera.
10.Avslutning
Mötet avslutades.
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