Kerstinsrådet 2018-04-21

Förskolechef Madelein Emanuelsson och rektor Mikael Wennergren
öppnar mötet genom att presentera sig och går igenom dagordningen.
Mikael Wennergren är ny rektor på Kerstinsgårdskolan från mars i år.
Jenny Hellström är biträdande förskolechef.

Öppna frågor:
* En förälder lyfter frågan ang skolgården. Många barn vill spela fotboll
men det saknas tillgång till större fotbollsplan. Det finns en plan som
används men det är inte alltid fri tillgång. Vem bestämmer över den, när
får man vara där och finns behovet för en pedagog att närvara under
tiden? Frågorna lyfter pedagogerna i skolan tillsammans och ser hur de
kan utveckla.

* Hur gick det med tillgång till ”Skogspartierna” utanför Kerstinsgården?
Kerstinsgården fick ett beslut om att de inte får använda mer yta utanför
området. Mikael Wennergren ska kolla upp detta mer.

* Hur går det med förbudet att parkera i rondellen? Det har blivit bättre,
inte alls lika många bilar där. Vi får inte sätta upp skyltar med förbud,
men fortfarande ska vi inte köra in med bilarna i rondellen utan använda
parkeringen. Det står en skylt på parkeringen att det behövs särskilt
tillstånd men det stämmer inte.

* Belysningen på parkeringen blev kanon!

* Hur gick det med skolvalet, fick alla önskad plats? Ja

* En förälder lyfter att det har varit väldigt halt på gården under vintern,
dåligt skottat vid ingångar och grindarna. Grindarna står ofta öppna.
Madelein skickar ut en påminnelse till föräldrarna om haspen på
grindarna.

Vi delar upp föräldrar som hör till skolan med Mikael och föräldrarna från
förskolan med Madelein och Jenny.

Kerstinsgården Förskola
Vi går igenom vad som är mest centralt för varje avdelning. Sari är med
och representerar Månskenet. Månskenet arbetar mycket med
matematik/språk, Stjärnfallet fokuserar på natur/teknik.
Småbarnsavdelningarna Regndroppen och Solstrålen arbetar med jaget.
Hela förskolan har fokus på teknik och IKT.

* En förälder lyfter att uppläggen till utvecklingssamtalen i år var väldigt
givande. Med ex bilder och film på sitt barn.

* En förälder önskar ett utvecklingssamtal även under höstterminen.

* Hur många barn från småbarnsavdelningarna som flyttas över till
syskon till hösten är ännu inte klart, mer information kommer.

* En förälder lyfter att jouren på morgnarna fungerar bra. Känns som
lugnare och pedagoger som barnen känner igen. Men det kan vara vissa

dagar då det är många barn på morgonen och det kan kännas stressigt,
Madelein ska kolla upp säkerheten om det behövs fler pedagoger.

* Det blir en gemensam sommarfest för både syskon och småbarn i år.
Inbjudan kommer ifrån pedagogerna.

Madelein avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Sekreterare: Sandra Pettersson

Kerstinsgårdskolan skola-fritids
-Vi önskar en föreläsning om hur skärmtid, våldspel, skräckfilm,
mobilanvändande mm påverkar våra barn.
-På vår skolavslutning/sommarfest den 14/6 träffas vi först i kyrkan och
åker sedan till Kerstinsgårdskolan och fikar på skolgården, där vi sitter
klassvis.
-Till vår hajk den 23-25/5 behöver vi hjälp med skjuts.

