Tummarpsrådet 23/10 2017
Plats: Personalrummet, Gula Villan, Tummarpsskolan
Närvarande:
Rektor: Ann-Kristin Svanberg Björkqvist
Klassrepresentanter:
EKEN Emma Forsman
LINDEN/2A Julie Granath
LÖNNEN Lotta (Charlotte) Andersson
1A Melina Gren
1A Anders Persson
1B/3A Victoria Hansson
1C/3A Madeleine Christianssen
2B Anette Augustsson
3B Fredrik Hansson
1. Rektor Ann-Kristin informerar om vad det innebär att vara med i Tummarpsrådet.
2. Lotta (Charlotte) Andersson utses till mötets sekreterare.
3. Ann-Kristin informerar om det obligatoriska skolvalet. Obligatoriskt skolval innebär att
det krävs ett aktivt val av skola inför start av förskoleklass samt inför 4:e klass. Det är fritt upp till
var och en att välja vilken skola som önskas i kommunen. Statlig eller friskola. Närhetsprincipen
utnyttjas och tillämpas vid platsbrist.
4. Ann-Kristin redovisar en sammanställning från enkäten som fylldes i på respektive klass
föräldramöte.
5. Ann-Kristin berättar om information från fritidshem/förskoleklass/skola/förskola.
I år kommer ingen Storyline att göras. Istället
planeras det i höst bl.a. Nobelfest. Även styrda rastaktiviteter som t.ex. att gemensamt hoppa
hopprep.
Skolan har också firat 70 år och även här nämndes en god stämning mellan glad och pigg personal.
6. Representanternas information från föräldramöten:
Från förskoleklasserna har det inte hunnit komma in åsikter eller frågor.
Klass 1:
Önskemål om hyllor har inkommit samt att få läseböcker som anpassats efter elev. Båda önskemålen har tillmötesgått. Hyllor är på plats och böcker har anpassats när detta möte hålls.
Det har även kommit fråga och önskemål om att förbättra skolans toaletter både vad det gäller
antal samt handikappsanpassning.
Det är upplevs stökigt när lektioner avslutas i vita huset något som hoppas att rätta sig till.
Klass 2:
Tiden att äta i matsalen känns för kort. Här finns i dagsläget ingen åtgärd men frågan är under
bearbetning.
Det finns önskemål att få igång pingpong.
Önskemål om ägg i matsalen fler dagar.
Portionerna i matsalen upplevs av flera elever som små.
Det finns elever som inte kunnat ta om mat och flera känner att de inte blir mätta. Det har hänt
att
maten tagit slut. Frågan har och ska igen tas upp med kostchef efter mötet.
Klass 3:
Vita husets 3:or upplever att de har för kort matrast.
Önskemål om att få avsluta lektionen innan maten tidigare för att hinna gå till matsalen anges.

Diskussion fördes kring ev sötsaker. Generellt så är det godkänt att ta med sig frukt och även
smörgås vid behov men inga sötsaker.
Fråga om 3:ornas slöjd och vad som är skolans ansvar gällande hur elever tar sig till och från den.
Diskussion fördes kring slöjden. Ljudnivån på fritids i vita huset ifrågasätts, ljudnivån kan vara
hög trots att antalet barn ibland inte varit stor och barnen varit lugna, vad kan göras åt detta?
Frågan besvaras vara lokalfråga och tas upp på under egen kategori.
7. Övriga frågor:
Lokaler:
Ann-Kristin informerar att grundskolenämnden beslutar om det ska handikappanpassas med hiss
och toalett i gula skolhuset. En förstudie har inte påbörjats.
Skolan har haft besök av 2 kontaktpolitiker. Vita husets har förbättrats med renlighet och entré.
Trots 2 toaletter på övervåning och 2 på nedervåning är det inte anpassat till antal elever. Något
som i dagsläget är svårt att ändra. Frågan om gula husets matsal och gymnastikhall berörs.
Som avslutning önskar Tummarpsrådet att bjuda in politiker och grundskolenämnd för att beröra lokalfrågan i framtiden och få svar på var Tummarpsskolan står i processen.
Rådet önskar att berörda politiker besöker skolan 1-2 gånger på dagtid då undervisning sker och
därefter har ett möte med Tummarpsrådet innan årsskiftet.
Protokollförare:
Lotta (Charlotte) Andersson / Sekreterare

