Protokoll
Bergdalskolans föräldraråd 161130

1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

2. Tobias Raudsepp berättar om verksamheten på fritidshemmet och hur en
dag kan se ut.

3. Inkomna frågor från föräldrar:


Ang trafiksituationen:



Det finns inga 30-skyltar eller fartgupp på GA-gatan utanför skolan som det gör vid alla andra
skolor, varför?
Det finns inget övergångsställer på GA-gatan nära skolan där barnen kan gå över gatan , varför?
Det borde finnas gupp vid 4-vägsstoppet på GA-gatan innan skolan för att sakta ner farten på
trafiken utanför skolan.




Dessa frågor inkom sent och har mailats till Alf Iwarson på Tekniska förvaltningen.
Svar från honom har inkommit efter mötet och lyder:
Det mesta av diskussionerna kring Bergdalsskolan har rört området på andra sidan vid Eskilholmsgatan
med hänvisning till tidigare trygghetsvandring.
Trafiksituationen är inte lika utanför alla skolor vad avser trafikmängd, hastighet och
genomfartstrafik varför trafiksäkerhetsåtgärderna också ser olika ut.
Flervägsstoppet vid Gustav Adolfsgatan/Bergdalsgatan innebär att bilarna ska stanna innan passage av
korsningen vilket är en tuffare reglering än gupp.
Vår erfarenhet av de flervägsstopp vi har är att de fyller sin funktion och innebär en
hastighetssänkning. Om flervägsstoppet inte efterlevs är det ytterst en
övervakningsfråga för polisen.
Med hänsyn till förutsättningarna vid skolan har vi inte bedömt ytterligare åtgärder som erforderliga med
hänsyn till hastighet, trafikmängd och genomfartstrafik.
Vi kommer att följa upp den bedömning som är gjord med hänsyn till trafiksituationen som du pekar på.
Trafikenheten kommer att återkoppla resultatet av uppföljningen.



Frågor till Johan, vår kock kom in dagen för mötet och Johan deltog ej på mötet.
Johan hälsar att de föräldrar som har frågor är välkomna att kontakta honom på
tel 033-358481 eller e-mail johan.sorling@boras.se.



Synpunkter ang dålig snöröjning och sandning framförs. Det är
Lokalförsörjningsförvaltningen som ska sköta detta och vi på skolan jobbar på
att detta ska fungera tillfredsställande.



Raster:
Mer vuxennärvaro önskas och man önskar också att vi ska prata med om hur
man ska vara mot varandra. Även önskemål om rastaktiviteter framförs.
Föräldrarna informeras om personalen på vår senaste arbetsplatsträff bestämde
att vi ska köpa in mer rastleksaker och ha ett förråd där elever får ansvar för
utlåning av dessa. I samband med detta är vår ambition också att ha
rastaktiviteter. Eleverna har fått komma med önskemål gällande inköpen.

4. Övriga frågor:
-Frågan om vilka regler som gäller för ipads och telefoner ställs.
Enl skolans regler ska mobiler ej användas under skoldagen. Lärare kan dock
göra undantag i pedagogiskt syfte.
När det gäller ipads diskuteras huruvida vissa appar ska få installeras och också
hur ipads används under skoltid. Vi diskuterar för- och nackdelar med förbud.
-Vi bestämmer att vi framåt våren ska ha en ”fixarkväll” där vi tillsammans gör
iordning på skolgården. Datum bestämmer vi nästa föräldraråd.
5. Nästa möte: Kallelse skickas ut.
6. Mötet avslutas.

/Maria Eriksson

