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Pierre Klasson, klass 5, 3, 1 samt ordförande
Ulf Svensson, klass 3 samt sekreterare
Madeleine Dannström, klass 4, kassör
Håkan Karlsson, klass 1-6
Malin Hansen, klass 1
Rickard Karlsson, förskoleklass
Jeanette Johansson, klass 3
Johanna Nilsson, förskoleklass
Therese Rostedt, klass 2, förskoleklass
Mathias Karlstad, klass 2
Sandra Johansson, klass 1
Magnus Ribbholm, klass 3

Karin Andersson, rektor

Mötesnoteringar från föräldrarådet på Hägneskolan måndag den 26 januari 2015.
1.

Mötet öppnas - Ok.

2.

Dagordningen godkännes - Ok.

3.

Föregående protokoll – Ok.

4.

Kassan – Saldo på kontot 30 996 kronor.

5.

Från elevrådet –
Inget nytt på detta möte.

6.

Övriga frågor Hockeysargen bör ses över igen. Sandra Johanson har pratat med
vaktmästaren Alf. Föräldrarådet kan tänkas ge bidrag till detta.
Sargen är inte åtgärdad, vaktmästaren är hårt belastad med andra aktiviteter.
Beslut togs att detta ärende skjuts upp till och med nästa möte och att
föräldrarådet själva utför arbetet till våren.
Föräldrarådet skickar med fråga till elevrådet om vad eleverna vill att vi
använder våra pengar till för ändamål. Föräldrarådet kommer sedan att beakta
förslag från elevrådet och ta beslut. Karin Andersson tar frågan och
återkommer till nästa möte.
Förslag togs upp som till exempel
renovera hockeysargen, fler gungor, studsmatta, linbana, rastleksaker,
hinderbana. Karin Andersson tar upp frågan igen med elevrådet och ny
uppföljning görs nästa möte.
Smartphones används som maktmedel bland vissa elever där hot om att lägga
ut bilder och filmer på nätet förekommit. Föräldrarådet ställde frågan vad som
gäller för policy/regel beträffande smartphones/mobiltelefoner? Föräldrarådets
enade åsikt var att policy ska tas fram och smartphones som tas med till skolan
ska låsas in under skoltid. Karin Andersson tar frågan och återkommer till nästa
möte.
Regler är infört. När barnen kommer till
skolan samlas mobiltelefonerna in och läggs i låda och återlämnas till
eleverna när skolan slutar för dagen.
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Trafikregler gällande parkering utanför skolan följs inte. Förslag att
föräldrarådet tar fram informationsbrev som skickas med eleverna hem till
deras föräldrar.
Ansvarig Pierre K.
Pierre Klasson visade utkast på ett
informationsblad. Alla var överens om att detta såg bra ut och beslut togs
att Pierre Klasson går vidare med detta brev.
Frågan ställdes, hur har det gått med projektet i Afrika som föräldrarådet har
gett bidrag till? Karin Andersson tar frågan och återkommer till nästa möte.
Karin Andersson redogjorde för
projektet. Julhälsning från Västafrikahjälpen finns att läsa på
kommunens/Hägneskolans hemsida.
Frågan togs upp ”Hur kommer den stora förskoleklassen hanteras när de börjar
årskurs 1, läsåret 2015/2016, på bästa sätt?
Föräldrar från förskoleklassen
redogjorde (se separat brev) och kommer att kalla rektor Karin Andersson
till möte. Inget datum för uppföljning bestämdes. Karin Andersson
förklarade att efter den 2 mars tas frågan upp gällande resurser och före
detta datum kan hon inte ge några svar eller besked i frågan.
Flera föräldrar upplever att skolan inte uppfyller behovet av rastvakter ute på
skolgården.
Frågan togs upp med Karin Andersson
skulle se över detta.
Föräldrar har framfört att de vill att föräldrarådet för deras talan med rektor
gällande en elev på skolan.
Föräldrarådet var överens om att vi inte
tar upp enskilda fall i föräldrarådet och inte heller pratar om enskilda
elever.

Möten/ aktiviteter läsåret 2014/2015
Föräldraråd
måndag den 16 mars 2015, klockan 18.30
Föräldraråd
måndag den 4 maj 2015, klockan 18.30
Skolgårdsfest
torsdag den 28 maj 2015
Nästa föräldraråd måndag den 16 mars 2015, klockan 18.30. Fikaansvarig är Rickard
Karlsson.
Vid protokollet Ulf Svensson

