Protokoll Föräldraråd Dalsjöskolan åk 4 - 9
27 november 2018 klockan 17.30-19.30 i Dalsjöskolans matsal
Närvarande: Maria Persson, Eva Janson, Maria Blomberg, Sarah Hjert, Susanna Bengtsson, Jennie Erlén,
Malin Skoglund, Niklas Holmquist, Jörgen Willborg, Adrian Bud, Tomas Fredriksson, Angelina Edenvik,
Janarthanan Siritharan, Meena Kumari, Martin Lundqvist, Ann Lindén, Jimmy Hamnell och Helene Bylow.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnades av rektor Maria Persson och alla hälsades hjärtligt välkomna.
Närvarolista antecknades.
Närvarande presenterade sig.
Val av mötessekreterare: Helene Bylow
Dagordningen fastställdes.
Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna.

7. Elevombud Borås Stad
Borås Stads elevombud Johanna Armå var på besök. Hon presenterade sig och beskrev
den nyinrättade tjänsten inom grundskolan. Funktionen ska vara stödjande och
förebyggande till hjälp för elever och vårdnadshavare samt en länk till skola och
myndigheter. Syftet är att vara vägledande och ett bollplank vid frågor om kränkande
behandling, rättigheter och skyldigheter med mera. Elevombudets roll är opartisk. Läs
mer på Borås Stads hemsida och berätta vidare.
https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/synpunkterochklagomal.4.1bf
797ef1589280df2c17609.html
8. Fältgruppen Borås Stad
Borås Stads fältgrupp var på besök genom fältsekreterarna Maria Camén och Siri
Josefsson. De berättade om sitt uppsökande arbete i både skola och på fritiden. Syftet
är en trygg miljö och god hälsa för alla ungdomar. De har besökt både skola,
fritidsgård och olika platser i Dalsjöfors för att finnas till där ungdomarna är.
Fältgruppen erbjuder även olika gruppaktiviteter och föreläsningar för elever och
föräldrar. Läs mer på Borås Stads hemsida och berätta vidare.
https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillfamiljbarnochunga/hjalptillbarnochunga/f
altgruppen.4.65d98b2d15940a071a9223a9.html
9. Ledningsorganisation
Dalsjöskolan får förstärkning med ytterligare en rektor. Per Sjöstrand ska ansvara för
årskurs 4 – 6 och Maria Persson för årskurs 7 – 9. De kommer att ha ett nära
samarbete tillsammans i ledningsorganisationen.
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10. SU-grupp
Dalsjöskolan har fått ett nytt uppdrag att starta en särskild undervisningsgrupp för
elever med särskilt undervisningsbehov. Det är ett kommunövergripande uppdrag för
elever i årskurs 4 – 9. Planering pågår och uppstart blir VT 2019. Det kommer att
tillsättas tjänster och samarbete kommer att ske med den redan befintliga
organisationen av särskilt undervisningsstöd som finns på skolan.
11. Personalsituationen på Dalsjöskolan
Resurspersonal och elevassistent är tillsatt. NO tjänst är vakant och pedagog i franska
är på väg att tillsättas.
12. Övriga frågor
-

-

Mötet diskuterade olika förbättringsområden som verktyg vid läs— och
skrivsvårigheter, rutiner vid bedömning samt bemötande.
Puls för lärande fortsätter i något begränsad form på grund av brist på lokaler. Andra
former för att öka aktiviteten hos eleverna prövas.
Intag av godis och dricka har ökat markant och är ett problem på skolan.
På grund av alla sötsaker i skolan diskuterades även fritidsgårdens försäljning av glass
och chokladbollar som sker på eftermiddagarna. Elevrådet kommer att kontaktas och
alla föräldrar uppmanas att tala om problemet hemma.
Rökning är också ett problem då flera elever röker inom skolans område trots att det är
förbjudet.
Flera elever upplever att tiden är för kort efter idrottslektionerna till nästa lektion eller
att tiden för lunch påverkas negativt.
Polisen är ofta närvarande runt omkring i Dalsjöfors och det är för tillfället lugnare på
skolan vilket är mycket positivt.

13. Nästa möte
Nästa Föräldraråd blir 19 februari 2019 samt 14 maj 2019.
14. Mötet avslutades och rektor Maria Person tackade för visat intresse.
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