Protokoll Asklandaskolans föräldraförening
torsdag den 16 mars 2017

Närvarande: Eva Nyberg, styrelsen (3B), Ylva Lengberg, styrelsen (2B, 5A), Helen Nilsson, suppleant
(1B), Martin Svärd, 2B, Niclas Ternholt, rektor, Anette Eriksson, bitr rektor, Victoria Mobaeck, lärare,
Bodil Lundqvist, fritids, Mia Grandin, 1B, Daniel Lyckvik, ordförande, Malena Sjöstrand, sekreterare
(2B).

1. Mötet öppnas
2. Genomgång och godkännande av dagordning
3. Godkännande av förra mötets protokoll
4. Ekonomisk rapport
Föreningen har betalat ut 3319:- för lussefika. Kvar på kontot finns 2054:-.
5. Elevråd
Har hållits 13 mars. Barnen vill gärna ha högt nät vid Ljungagården.
Skolan ska snart ha Friskrond (arbetsmiljörond), barnens synpunkter kommer då att tas med.
Varje klass får ett formulär att fylla i inför detta.
6. Matråd
Har inte hållits.
Anette har pratat med Marianne Hult, chef för kost och lokalvård Borås stad. Förändrade arbetssätt efter omorganisationen. En arbetsgrupp med representanter från tillagningsköken har
tillsatts. Från Fristadskolan representerar Alberto. Synpunkter från matråd, webbformulär etc
ska tas upp där. Arbetsformerna har inte satt sig riktigt ännu, men det verkar positivt. Tips: i
appen ”Skolmaten” finns på aktuell vecka funktionen ”Vad tyckte du om maten idag”.
7. Skolans punkt
a. Bra stämning på skolan.
b. Nationella prov för år 6 genomförda och rättade. Mycket bra resultat för Asklandaskolan! Proven rättas centralt, den som rättar känner inte barnen, vilket ger en mer rättvis
rättning.
c. Förstelärarreformen: förstelärartjänster kommer inte längre att vara knutet till person
utan till skolan (tidigare redan genomfört i stadsdel norr), och blir nu permanenta
tjänster (tidigare treårsperioder). Borås stad har beslutat att prioritera de skolor som
har störst behov, de får flest tjänster. Tjänsterna behöver inte vara knutet till ämne.
Asklandaskolan får nu två förstelärartjänster istället för tidigare tre. Varje rektor avgör
vem som får tjänsterna.
d. Rapport från Ulf om uteklassrummet.
Förvaringslåda till redskap mm önskas. Önskelista på växter och redskap.
Fixarkväll planeras efter påsk, återkommer om datum. Mer information kommer!
Lena Welander och Mia Grandin ansvarar för kvällen tillsammans med Ulf.
e. Området mellan förskoleklassens sandlåda och Mor Brittas – önskemål från fritids att
göra iordning lekmiljöer. Bodil lämnar över en skiss med önskemål. Föreslås att även

detta blir ett projekt för fixarkvällen. Om föräldrar kan tänka sig att ställa upp kan
skolan köpa in material. Malin Soergel är kontaktperson från skolan.
f.

Fotbollar behövs ständigt, de slits ut väldigt fort! Eva Nyberg frågar om Fristad GoIF
kan skänka några uttjänta bollar.

8. Övriga frågor
a. Skapande verksamhet på fritids, hur är det med det? Skapande verksamhet främjar
lärande, finns det någon medveten tanke på skolan kring detta?
Niclas: Gamla stadsdel norr har tagit fram en fritidsbok, som barnen ska ha med sig
under hela sin fritidstid. Barnen kommer att dokumentera tillsammans med personalen.
Bodil: det fungerar lite olika på olika avdelningar, beroende på barnens och elevernas
intressen. Viktigt att de får välja vad de vill göra på sin fritid.
Mycket skapande verksamhet pågår på skolan, men det finns ingen uttalad plan.
b. Ping pong – påminnelse om föräldraföreningens aktivitet. Där finns information om
föreningen, protokoll mm.
c. Skadegörelse på skolan? Har blivit mycket bättre.
d. Puls för lärande – testas i år 4, ca 30 minuter före skolan varje dag.
e. Pim till fritids – opraktiskt att man inte kan skicka pim till avdelningen. Svårt att veta
vem som är i tjänst. Se anteckningar från förra mötet.
f.

Tvål och handdukspapper i omklädningsrum finns nu på plats.

g. Ansökan om medel för lokal utveckling – ansökan om pengar för utveckling av isrinken planeras, ny ansökningsperiod till hösten. Även Sparbanksstiftelsen sjuhärad kan
vara en möjlighet.
h. Toaletterna är ofta ofräscha trots daglig städning… många barn tycker det är obehagligt att gå på toaletten. Frågan är ofta uppe både i skolan och på fritids.
9. Mötet
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