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Protokoll Föräldraråd
Dalsjöskolan åk 4-9
11 september 2018 kl. 17:30-19:30
Närvarande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas av Maria.
Närvarolista
Kort presentation av alla närvarande..
Val av mötessekreterare: Susanna Bengtsson
Dagordning
Organisation. 604 elever åk 4-9. Ca 70 personal.
Skolstarten har varit lugn.
Flexundervisningen är förbättrad.
7. Utvecklingsområden.
Pulspassen har fallit väl ut och åk 5-8 har pulspass 1-2 ggr / vecka.
Brainbreaks är på gång. Detta innebär kortare pauser med rörelse
under lektionstid.
Bedömning för lärande är en utbildning för lärare och målet är att alla
ska ha gå.
Skolenkät visat att elever ej känner sig tillräckligt delaktiga. Detta ska
vidareutvecklas.
Tryggare skola med rastvakter 4-6. Diskussion kring detta och
inledningsvis har detta ej fungerat till fullo. Skolan ska se över
rutinerna.
Utbildning för personal angående tillgänglighet och miljö i klassrummet
är på gång.
8. Enkät skolinspektion.
Alla elever, vårdnadshavare och samtlig pedagogisk personal i åk 5&9
kommer att få en enkät. Alla uppmanas att fylla i denna. Beroende på
svar kommer skolinspektion att besöka skolan eller ej. Oavsett vilket
ger enkäten skolan information om vilka områden som behöver
utvecklas.
9. Övriga frågor.
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Idrotten efterlyser kläder. Om något företag eller idrottsklubb kan
sponsra med nya kläder. Detta för att ha ett förråd om elever glömmer
att ta med idrottskläder.
Vuxenvandring har tidigare år varit organiserade. Ingen på mötet hade
vetskap om någon organisation kring detta nu. Föräldrar uppmanas att
röra sig i samhället. Gå runt skolan etc på kvällar och helger.
Efterfrågas droginformation. Maria ska kolla med polis om detta är
möjligt. Har någon kontakt med föreläsare som varit f d missbrukare
kan detta meddelas till skolan. Det är ett problem allmänt i samhället
med droger och alla uppmanas att prata med sina barn och vara
vaksamma på signaler. Vid misstanke från skolans sida kontaktas
förälder och polis.
Man kan följa skolans matsedel på Instagram.
Vissa tider är det trångt i matsal. Dock om alla äter på utsatta tider ska
det vara väl fördelat.
Alla elever ska ha fast sittplats på lektionerna, för att öka trygghet och
minska utanförskap.
Diskussion kring försäljning av sötsaker i cafeterian. Inget beslut tas på
mötet. Förslag på alternativ togs upp t ex smoothie.
Om lärare är sjuk och ej kommer till lektion meddelas de yngre
klasserna på plats. De äldre eleverna kan gå till Lena om ingen har
kommit till klassrummet.
Elevhälsoteamet saknar 50% kurator för tillfället.
Har ni klagomål på skolskjutsen kan detta lämnas in via Borås Stads
hemsida klagomålshantering.
10. Nästa föräldraråd:
27 november 2018 i skolans matsal. Kl 17.30
Sedan är vårens möten planerade till den 19 februari och 14 maj.
11.

Mötet avslutas

