Medlemsmöte den 2 maj 2017
Närvarande:
Gabriella Albertsson, Eva Arnell, Martin Palmqvist, Sandra Ryrlén, Maria Ewertzon, Karin Kleist
Ullman och Hanna Cederlund
Rektor Pontus och vice rektor Linda. De hade dessutom med sig pedagoger från förskoleklass, år 1, år
3 och år 6.

Fritidsverksamhet för äldre barn:




I början på året fick Myrås en förfrågan om man kan ha fritids för åk 4-6. Skolan har ordnat
med detta efter att en enkät gått ut. Man kommer använda Källedal som lokal för barnen.
Det kommer skickas ut brev i dagarna för slutgiltig anmälan där föräldrarna får ange vilka
barn som har behov. Denna anmälan är bindande.
För att minska de stora fritidsgrupperna så ser skolan detta som en möjlighet att sprida ut
barnen bättre och nyttja idrottshallen och uppehållsrummet som exempel. Detta är möjligt
eftersom man kommer anställa personal i och med att man utökar fritidsverksamheten.

Storleken på grupperna:








Skolan ämnar fortsätta med halvklasser i ettan och tvåan. De har stora grupper och har haft
en ambition att kunna ta emot de barn som bor i Brämhult. Nu börjar Myrås nå det läget att
även här börjar det ta stopp så det är inte säkert att man få en plats om man flyttar hit.
Storlekarna varierar och de största klassen har 27 barn. Det finns stort tryck i Brämhult och
på skolan.
Det finns både tankar om en ny skola och även ombyggnation av befintlig skola. Det skall
påbörjas en förstudie med ett brett scope – trafiksituationen, idrottshallen, matsalen och
övrig upprustning ingår. Idag har skolan ingen möjlighet att minska klasserna genom att
utöka med en fjärde klass. Detta skall man titta på i förstudien som kommer vara under
hösten 2017. Tanken är också att man skall titta utifrån skolans perspektiv och behov och
inte en klassisk ombyggnation.
I lågstadiet tänker de fortsätta med halvklasser då de tycker det är bra för eleverna. Skolans
uppgift är att använda resurserna på bästa sätt men de har de resurserna som de har och
försöker maximera det.
Nu finns det en planeringsenhet som kommer sköta intagningarna centralt framöver. Det
görs också en bedömning som avgör hur många personer som kan vistas i en lokal samtidigt
och då skall samma regler appliceras i hela Borås.

Klassindelning åk 1 och 4:


Lärarna har suttit i grupper och diskuterat och det har varit ett team som gjort bedömningen
för att de skall passa så bra ihop som möjligt. I 4an tar man först och främst hänsyn till barn
med särskilda behov. Man färgkodar och försöker komma bort ifrån A, B, C. I fyran har man





hemklassrum och ämneslärare som kommer till klassrummet. Det upplevs som ett bra sätt.
Både att bryta dåliga konstellationer men framförallt främja de bra. Det ger mer flexibilitet.
Lärarna är mentorer och eleverna är indelade i mentorsgrupper. Mentorerna har träffat sina
elever varannan vecka i 10 minuter för att stämma av med dem hur det går. Detta har varit
på prov men visat sig vara väldigt positivt och skolan väljer att fortsätta med detta även
under höstterminen.
Skolan kommer fortsätta med den uppdelningen som är nu med förskoleklass, traditionella
klasser i åk 1-3 och sedan grupper i 4an. Målet är att barnen skall få ro, men detta ger
möjlighet att styra om behov skulle uppstå.
Nu har det varit basgrupper ”sol, vind och vatten” som eleverna i åk 4 har tillhört och detta
har fungerat bra. Sen har man även jobbat med mindre grupper. Fördelarna har vägt över
nackdelarna.

Aktivitetsdagen:


Vi behöver fler personer som hjälper till då vi i dagsläget är för få anmälda. Styrelsen nämnde
detta för att försöka få tag på fler personer som har möjlighet att hjälpa till. Bad om hjälp att
sprida denna önskan av alla närvarande.

Skolmaten:






Elevrådet har haft uppe de problem med maten som eleverna själva tyckt till om och de som
arbetar i skolans matsal har gjort det man har kunnat för att ändra enligt de önskemål som
uppstått. Att maten inte räckte till de sista eleverna är nu åtgärdat. Anders (pedagog i
förskoleklass) har fört statistik på detta. När det varit något populärt så brukar det vara
mindre mat kvar till barnen. Detta meddelas direkt så att de kan justera portionerna.
Skolan jobbar kontinuerligt med förbättringar och framför de åsikter som de får till sig.
Sylt och ketchup regleras centralt enligt nytt regelverk och innebär att man skall minska på
sockret.
Frågan om tidig lunch för vissa barngrupper lyftes. Redan kl 10.40 börjar man med lunchen
och detta beror på att lokalerna inte tar så många barn. De barn som äter tidigast får
mellanmål först mellan 14.20-14.30.

Fotbollsplanen:








Det har varit mycket konflikter och dåligt språk på fotbollsplanen. Detta är något som skolan
måste jobba med och samverka med föräldrar för att få detta att fungera. Man måste se över
hur vuxna cirkulerar på rasterna.
Vi måste se det som ett gemensamt arbete mellan skola, fritids, föräldrar och föreningslivet.
Skolan säger att de skall försöka se till att det är mer vuxna på fotbollsplanen under rasterna.
Förslag från föräldrar är att lägga ut på Ping Pong så att alla föräldrar får veta vad som
försiggår på fotbollsplanen. Det är många föräldrar som inte vet om den hårda chargongen
som är.
Problemen är värre i vissa årskurser.

70-årsjubileum:





Tidigare har det funnits klipp och böcker om skolan men dessa har försvunnit någon. Finns
det någon som har gamla bilder, klipp eller annat så vill skolan gärna ta det av det. Skolan
önskar att vi efterlyser hos far- och morföräldrar.
Har man material så kan man scanna in och maila till skolan.
Förslag från en förälder att kolla med Borås tidnings arkiv, de kanske har bilder?

Styrelseposter:




Vi efterlyste folk för styrelseposter. Eva och Martin kliver av då de varit med i två år till
hösten plus att vi har en vakans.
Man kan anmäla sig till valberedningen om man önskar vara med i styrelsen.
Man sitter i styrelsen i 2 år.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23/5 kl 18.00 i uppehållsrummet.

Anteckningar tagna av: Hanna Cederlund

