Protokoll föräldraföreningsmöte
Asklandaskolans föräldraförening
Torsdag 21 september 2017 kl.18:00, Asklandaskolans bibliotek
Närvarande: Eva Nyberg (4B, styrelsen), Johan Novenius (2A, 5A), Gabriella Wramdemark

(2B), Nina Lavén (3A, 1B), Caroline Karlsson (1A), Anna Malmlund (1A, 4B), Lena
Welander (4B, 1A, styrelsen), Mikaela Fransén (3A), Ylva Lengberg (3B, 6A, styrelsen),
Madeleine Axebrink (1B), Danie Lyckvik (ordförande), Malena Sjöstrand (3B, styrelsen),
Anette Eriksson (bitr rektor), Andréa Fast (lärare 4B), Hanna Hult (fritids fsk), Niclas
Ternholt (rektor)

1. Mötet öppnas
2. Genomgång och godkännande av dagordning
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
4. Ekonomisk rapport
I kassan 2204: i kassan och 7315: på kontot. Under förra läsåret hade föreningen
inte särskilt mycket utgifter.
5. Elevråd
Elevråd har nyligen hållits, protokoll finns i korridoren utanför expeditionerna.
Josefina är ansvarig lärare i år. En viktig fråga för barnen är att de önskar färdigskalad
potatis. Skolan har inte hunnit diskutera hur detta önskemål ska hanteras. Den skalade
potatis som serverats tidigare (vacuumpackad) har inte varit bra och barnen åt
betydligt mindre.
Elever i år 6 känner sig oroliga över att obehöriga personer rör sig på skolgården, de
vill ha fler rastvärdar. Förra veckans händelse vid Fristads bibliotek (se ping
pongmeddelande från rektor) har troligen påverkat barnen.
6. Matråd
Inget matråd har hållits. Ny chef i köket på Fristadskolan, förhoppningar om att
matsituationen blir bättre. Just nu inväntar man en stabil situation med
måltidspersonalen.
7. Skolans punkt
a. Före sommaren såg personalläget stabilt och bra ut, men strax före skolstart
kom två uppsägningar, Victoria Borg, lärare i 4 A och Pernilla Ahlqvist på
fritids. Rekrytering pågår men är inte klar.
b. Förstelärare på skolan nu: Maria Åstrand i svenska, Maria Rösler i matematik.
c. Andrea Fasth, ny lärare i 4B presenterar sig.
d. Elevhälsan i Borås stad har tidigare sett olika ut i de gamla stadsdelarna. Man
arbetar nu för att göra detta mer jämlikt. Förslag finns, för Asklandaskolan
innebär det:

Kurator har tidigare haft 30%, föreslås utökas till 40%.
Skolsköterska 60% och specialpedagog 80% föreslås bli kvar på samma nivå
som tidigare.
Förslag för skolpsykologer är ännu inte klart.
e. Skolstarten har varit bra och det är en bra stämning på skolan.
8. Nästa möte
Torsdag 19 oktober kl 18.00, tisdag 21 november kl 18.00.
9. Övriga frågor
a. Skogen i skolan  skogsvårdsstyrelsen har ett projekt som går ut på
undervisning i skogen. De har ett färdigt material som man kan köpa,
www.skogeniskolan.se. Lärarna tar med sig detta tips och tittar på det.
b. Vad gör skolan/personalen när elever blir kränkta?
Klara och detaljerade riktlinjer för hur situationer ska hanteras finns i skolans
likabehandlingsplan. Om man upplever att detta inte följs kontaktar man
rektor.
c. Upptagningsområdet inför skolstart 2018. Det kommer inte att finnas något
upptagningsområde, det är fritt skolval som gäller. Om det blir fullt på en
skola är det närhetsprincipen som gäller.
Mer information finns på Borås stads hemsida:
http://www.boras.se/nyheter/nyheter/snartardetdagsfordetobligatoriskaskolvale
t.5.5e594fa715e38064346d16f5.html
10. Mötet avslutas

Daniel Lyckvik

Malena Sjöstrand

Ordförande

Sekreterare

