Föräldraråd Mariaskolan 2016-09-29.
1. Närvaro:
Skolans representanter: Lena Jansson, rektor, Eva-Lena Johnsson, likabehandling, Lotta Långbacka,
FSK+fritids Knuten, Susanna Virtanen, åk 1, Johanna Johansson, åk 5.
FSK: Lena Bylund, Sofia Taipale, Mijana Pavlovic.
Åk 1: Fredrika Torneport, Katarina Anneby.
Åk 2: Niclas Gustafsson, Mijana Pavlovic, Jenni Zackrisson.
Åk 3: Veronica Larsson, Lena Bylund, Mira Haglund.
Åk 4: Micke Bergström, Niclas Gustafsson.
Åk 5: Mira Haglund, Linda Andersson.
Åk 6: Anna-Maja Larsson, Micke Bergström.
2. Föräldraråd – Vad är det?
Föräldrarådet är en kanal mellan föräldrar och skolan, där mer övergripande frågor som kan skicka
mellan föräldramöten och föräldraråd avhandlas. Mariaskolan har föräldraråd två gånger per termin
medan andra skolor i kommunen har en gång per termin.
3. Rapport från lärarrepresentanterna:
FSK: Simskola, idrott, matematik, finmotorik (träna sax och penna), utomhus.
Fritids: ”Efter tre” (välja ute, inne, aktivitet). Småknutarna har lekgrupper två dagar i veckan.
Åk 1: Skolrutiner, läs- och skrivinlärning, matematikens grunder, talförståelse, taluppfattning.
Samverkan med fritids (social träning, utomhusaktiviteter). Djur i närmiljö.
Åk 2: Diamantjakten, läsförståelse, sagotema (både läsa och skriva), kroppen i NO, religion, engelska
(enkla ord och korta fraser), matematiska spel.
Åk 3: problemlösning, positionssystem i matematik, kartlära i geografi, NTA (fast, flytande),
faktatexter, romanskrivning om olika personer som bor i samma hus, engelska (ord om kroppen),
fiolspelning med kulturskolan.
Åk 1-3: Grej of the day. Fr o m v40 erbjuds läxhjälp där behov finns, torsdagar 14.30-15.
Åk 4: Vikingatiden, NTA flyta-sjunka.
Åk 5: Rymden, medeltiden, skriva olika texter (insändare, argumenterande).
Åk 6: Vasatiden, kroppen i NO, svenska klassiker.
Åk 4-6: Elevens val är omgjort. Numera kvar i klassrummet och mer fokus på fördjupning, än så länge
huvudsakligen i de teoretiska ämnena.
Friidrottstävlingar denna vecka.
Läxhjälp tisdagar 14.45-15.30.
4. Kvalitetsrapport.
Denna vecka har det varit seminariedag för skolpersonal tillsammans med politiker om
kvalitetsrapporten. Jämförelser görs mellan resultaten på Nationella proven och skolornas betyg och
bedömning.
Rapporter FSK, Åk 1-6 samt Fritids finns att läsa mer om på nätet.
5. Frågor från föräldrarådsrepresentanter.
- Parkeringen. Föräldrar kör mot enkelriktat när de kör ut från parkeringen. Andra stannar direkt man
svängt in på parkeringen och släpper av sina barn, vilket ger bilkö långt ut på vägen. Polisen är
kontaktad. Ny kontakt tas med polisen. Rektors tillägg: Information på Infomentor.

- Det finns barn som inte äter sig mätta på lunchen. Önskemål om att servera ketchup varje lunch.
- Dålig ventilation i fyrornas klassrum? Det har varit varmt i klassrummen soliga dagar, markiser
kommer att monteras upp på klassrummen på sydsidan av skolan.
- Några har lunchtid 12.20, vilket uppfattas som sent. Från det att man projekterade renoveringen av
matsalen har elevantal ökat ytterligare.
- Begränsning i mellanmålet på fritids? Beskedet från skolan är att alla får äta sig mätta, men man får
inte bara äta av en sorts mat. Detta gäller både mellanmål och lunch. Rektors tillägg: Tagits upp i
bespisning och på fritids. Enligt de riktlinjer som finns är serveras och erbjuds eleverna ett fullvärdigt
mellanmål. Personalen får uppmana eleverna att äta av allt som servereas.
- Hur gör man när man som förälder får höra sitt barn berätta om att något barn kränker andra barn i
skolan? Det är varje förälders skyldighet att informera skolan om man får reda på att någon blir illa
behandlad. Uppmuntra också gärna barnen att själva ta upp det med någon vuxen på skolan.
- Det är mycket lek i skogen. På senare tid har en del av de yngre barnen inte känt sig välkomna när
de äldre barnen leker där. Rektors tillägg: Rastvakter har uppmanats att hålla extra koll.
- Varför sitter basketkorgarna så högt på skolgården? Ingen vet. Standardhöjd?
- Simskolan för FSK. Information från FSK kommer imorgon. Alla förskoleklasser i kommunen har lika
mycket simtid. Anledningen till att flickor och pojkar byter om tillsammans är att samtlig personal är
kvinnor och därmed inte tillåts gå in på herrarnas omklädningsrum.
6. Övrigt.
Kommunens nya skolpolitiker har bjudits in till detta möte, men närvarar inte. Vi hoppas att de dyker
upp vid nästa föräldrarådsmöte.
Besök från Åvestadalsskolan, för att studera vår fritidsverksamhet.
Sociala rapporter omfattar input från elever, lärare samt åtgärdsförslag.
7. Nästa möte.
Mån 21 november 18.30-20.

