Protokoll Kerstinsrådet 16:e oktober 2017
Ann-Kristin Svanberg Björkqvist, rektor Kerstinsgårdsskolan, och Madeleine Emanuelsson,
förskolechef Kerstinsgården, hälsar välkomna och öppnar mötet.
1. Information om Kerstinsrådet och dess former
Kerstinsrådet består av personal från skola, förskola och fritids på Kerstinsgården samt av
föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna och klasserna. Syftet med Kerstinsrådet är
att skapa en samverkan mellan hem, förskola, skola och fritids för att på så vis kunna påverka
barnens vardag.
Diskussionerna som förs är av allmän karaktär och berör inte enskilda ärenden eller elever.
2. Utse föräldrasekreterare
Anna Rydberg utses till att föra protokoll.
3. Obligatoriskt skolval – hur fungerar det inför förskoleklass och år 4
Rektorn informerar om det obligatoriska skolvalet som genomföras för de barn som hösten
2018 ska börja förskoleklass respektive år 4.
I valet får man önska skola men det är inte givet att man får den placering som önskas.
Antagningsenheten på Grundskoleförvaltningen sköter skolvalet och avgör vart barnen
placeras. Valet görs under hösten och besked om placering kommer v. 8. I de fall då det är fler
sökande till en skola än vad det finns platser kommer ”närhetsprincipen” att tillämpas, vilket
innebär att de barn som bor närmast den önskade skolan får platsen. Regler kring detta finns
på Borås hemsida.
4. Gemensam förskolefest istället för sommarfest
Denna punkt diskuterades endast med förskolepersonal och förskolans föräldrarepresentanter.
5. Utomhusmiljön på Kerstinsgården
I samband med att ny paviljong kommit till Kerstinsgården har utemiljön förändrats. Enligt
rektorn var det en chock för barnen att den ena kåtan försvann och efter en del arbete är
cykelvägen runt gården återskapad.
Den nya paviljongen har medfört att utegården har krympt och att det därför är trängre för
barnen som vistas utomhus. Förskolechefen berättar att hon har framfört önskemål till sin
lokalsamordnare om att sätta staket runt vissa ytor i de närliggande skogspartierna för att på så
vis få större utomhusytor. Barnen vistas redan idag i skogen men det skulle kännas tryggare att
vara i skogen med de mindre barnen om det fanns staket. Förskolechefen påtalar att vi
föräldrar gärna får kontakta politiker i förskoleförvaltningen eftersom det tenderar att hända
mer om önskemålen kommer från flera håll.
Grinadarna står ofta öppna och vi får påminna varandra, både barn och vuxna, om att
grindarna ska hållas stängda!
Det framförs även ett önskemål från förälder om att det ska vara större personalnärvaro i
skogen dit fritidsbarnen går på egen hand. Det pratas bland barnen om att det förekommit flera
incidenter. Fritidspersonalen tar detta med sig.
6. Cyklar
Barnen älskar att cykla på gården men cykelläget är under all kritik. Det är bara 3-4 cyklar
som är hela resterande är i behov av mindre justeringar, byte av reservdelar m.m.

Vaktmästeriet och Borås stad kommer under vintern att laga dessa. En föräldraintsats kring
detta är inte aktuellt i dagslägat.
Förälder påpekar att hängrännorna behöver ses över eftersom de verkar vara fulla med löv och
att vatten därmed rinner över.
7. Information från fritidshem/förskoleklass/skola/förskola
Rebecka informerar från skolan om att temat för i år är historia och att de pratar om Dalsjöfors
– då och nu. Rebecka berättar även om ett läsprojekt som pågår i år 3 som innebär att barnen
får läsa 3 min/3 ggr om dagen i 6 veckor och redan nu syns stora förändringar! Både barnen
och personalen är mycket nöjda med att alla nu har klassrum i paviljongerna.
Lena berättar att det är ca 50 barn inskrivna på vardera fritidsavdelning men eftersom inte alla
är på plats samtidigt märks det stora antalet inte av. Många barn är i skogen. Barnen har olika
ansvarsområden och för att öka barnens inflytande så får barnen lämna önskemål om
aktiviteter, bland annat inför höstlovet.
Jenny informerar att småbarnsavdelningarna har 15 respektive 16 barn och att det fortfarande
pågår inskolningar. De jobbar för att lära känna varandra och att skapa goda relationer. Temat
för Regndroppen är Babblarna och på Solstrålen jobbar man efter temat kroppen.
Föräldramöte är på gång.
Sara A. informerar att det är 24 barn på både Månskenet och på Stjärnfallet. På Månskenet
arbetar de med kompisböcker som handlar om känslor och om hur man ska vara mot varandra.
Det satsas på teknik och experiment inom förskolan och på avdelningarna ska de snart börja
med programmering.
8. Representanternas information från föräldramöte
På förskoleklassens föräldramöte diskuterades tennisen och man kunde konstatera att så länge
som föräldrarna kan tänka sig att betala för tennisen så fortsätter den.
Från föräldramötet i år 1 fanns inget att informera om. Det var ett bra möte.
Under föräldramötet i år 2 hade diskussion förts angående elevernas förvaring av sina
tillhörigheter. Föräldrar frågade varför man inte har skolbänkar istället för bord och egen låda.
Föräldramötet i år 3 innehöll bland annat frågan om läxans vara eller inte vara.
Rektorn gick igenom svaren som kommit in på föräldrarnas läxa från respektive föräldramöte
där vi fick svara på frågorna Vad utmärker en bra skola? och Vad är det bästa med
Kerstinsgårdsskolan?
9. Övriga frågor
Parkeringen tas upp som ett problem eftersom det saknas belysning och många, både stora och
små, är i rörelse under de mörka timmarna på morgon och kväll. Utebelysningen runt
skolbyggnaden och på utegården är också bristfällig. Rektorn hänvisar till
Grundskoleförvaltningen och en av föräldrarepresentaterna åtar sig att göra en skrivelse där
båda problemen tas upp.
Nästa Kerstinsråd är i mars 2018.

Protokoll skrivet av Anna Rydberg, representant år 1.

