Mötesanteckningar Föräldraråd 20 februari 2017
Närvarande: 15 föräldrar representerade från samtliga årskurser, Linda Rogberg,
rektor, Peo Ljungqvist, intendent, Gunilla Bördin, lärare.
1. Mötets öppnande
Linda hälsade alla välkomna
2. Föräldraråd
Nästa möte äger rum 18 april kl. 18.00 - 19.30
3. Skolinspektionen
Linda informerade om Skolinspektionens resultat efter tillsynen under hösten
2016.
Ingen brist konstaterad gällande:
- Undervisning och lärande
- Bedömning och betygssättning
Konstaterade brister gällande:
- Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
- Förutsättningar för lärande och trygghet
- Extra anpassningar och särskilt stöd
- Styrning och utveckling av verksamheten
Borås kommun måste vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna senast 15 juni
2017. Annars får kommunen betala ett vite av 900 000 kr.
Linda påpekade att skolan gjort mycket insatser och extra anpassningar men inte
dokumenterat detta på ett tillfredsställande sätt.
Påbörjat utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna:
 Personal kommer att få utbildning runt extra anpassningar och särskilt
stöd och EHT (elevhälsoteamet) kommer arbeta med förbättringsarbetet.
 En speciallärare och en kurator kommer anställas för att förstärka
personalgruppen.
 Samverkan mellan årskurser.
 Elever i behov av särskilt stöd får anpassat stöd intensivt under en period
som därefter utvärderas.
 Linda framhöll att alla barn ska känna sig trygga på skolan.
Alla incidenter och kränkning ska skrivas incidentrapport på.
Likabehandlingsteamet kommer arbeta systematiskt och följa upp alla
incidentrapporter.
4. Tjänster
Två lärartjänster har utannonserats. Obehöriga lärare har idag dessa tjänster. Vi
har även en idrottslärartjänst ute inför hösten.
Svårighet få behöriga fritidslärare till fritids.

5. Sjukanmälan
Peo informerade om hur föräldrar ska sjukanmäla sitt barn.
1. Dexter
2. Ring telnr. 033-35 83 91
Viktigt sjukanmäla varje dag barnet är hemma
6. Fritids
Synpunkter och frågor från föräldrar:
 Fritidspersonal har ignorerat incidenter mellan barn och det finns brister i
tillsynen av barnen. På fredagar när storfritids personal har
planeringsmöte har det hänt att barn från storfritids gått till Sjöbo torg
själva.
Linda: Förskollärarna har ansvar för barnen denna tid. Kommer kolla upp
detta.


Viktigt med struktur, planerade schemalagda aktiviteter som föräldrarna
informeras om, samarbete mellan fritidsgrupperna och utbildade
fritidslärare.
Linda: Ulla Lyckestam har gjort en kartläggning av fritids och ett
utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med personalen.



Vem har ansvar för skolskjutsbarnen före – efter skoltid?
Linda: Skolan har ansvaret. Linda och Peo arbetar med busstiderna på
Sjöboskolan. Det går idag en buss kl 13.35 på fredagar och en kl 15.10. Vi
har ingen undervisning efter 13.00 på fredagar. Information kommer att gå
ut till berörda föräldrar.



Nya torkskåp behövs på Storfritids.
Peo kollar möjligheten att köpa nya torkskåp.



Soppdagar. Önskemål att det finns både ost och skinka som
smörgåspålägg.
Är flingor och yoghurt osötat?
Peo kollar och framför önskemålet till kökspersonalen.

Under fikastunden fick föräldrarna i uppdrag att revidera trivselreglerna.
7. Mötet avslutas

/Gunilla Bördin

