Föräldraråd 10 februari 2016
Deltagare: Sina Kuhl (2b), Lillis Englöf (lärare), Mikael Abrahamsson (2a), Anna Aspås (2a),
Evelina Lagerqvist (3a, Fb), Marianne Steene (1a), Carolina Larsson (Fb), malena Hjalmarsson
(4b), Caroline Gunnarsson (4a), Petra Olsson (3b9 Jennie Ård A (6b), Malin Palmqvist (6a),
Marcus Hellsten (Fa), Madeleine Tylenius (4b), Lina Adolfsson (1a), Sofie Strachal (5a), Inger
Pellsjö (lärare), Mirsije Smakolli (1b), Natalie Engvall Lundgren (1b), Gunilla Rosenqvist (rektor),
Per-Egon Eliasson (kontaktperson kommunen)
Protokoll: Natalie Engvall Lundgren

1. VALLSJÖSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKNING
Skolkurator Anna Färg pratade om arbetet med planen. Den kommer att hamna på
Edwise inom kort. Anna har arbetat med dessa frågor sedan hon började för ca 3 år
sedan.
Det finns en trygghetsgrupp på skolan som består av Frida Björkman, Sofia Sverlander,
Lisa Jonsson, Emma Erixon och Bettan Gundler från förskoleklass, Slöjd-Emma och
Maria Nimmersjö.
Det har arbetats med att ta fram regler för skolgården då alla klasser hade sina egna.
Arbetar aktivt med ”nätrelaterade frågor”. Anna ansvarar för att utarbeta rutiner för hur
man skall arbeta med detta på skolan. Anna har Varit ute i alla klasser utom
förskoleklass samt 1:an och 2:an och diskuterat etik på nätet. Per-Egon tar med sig
denna fråga tillbaka till nämnden för att diskutera hur politiken kan stötta i denna fråga.
Kanske behövs en policy/ arbetssätt/ reglemente som gäller för alla skolorna kommunen.
2. SJUKDOMAR
Finns olika synpunkter när det gäller magsjuka, 48h gäller på förskolan och 24 timmar
från förskoleklass. Gunilla kolla upp vad som skall gälla på Vallsjöskolan. Viss magsjuka
smittar 48h innan den bryter ut men vinterkräksjukan endast när den brutit ut.
3. LÄRARTJÄNSTER
Kommer att utökas med ytterligare en tjänst för modersmål arabiska.
4. TEMADAG CYKEL
Skulle vara bra för alla klasser på Vallsjöskolan även om det tidigare varit sagt (ej ngt
som är uttalat idag) att man inte skall cykla till skolan förrän i 4.an. Det finns elever som
cyklar redan i förskoleklass så det hade varit vettigt att köra för alla elever.
Kolla om NTF kan vara behjälpliga. Göra ngt som förr i tiden kallades ”säker cykel” med
lite banor för balansövningar m.m. Lärarna ansvariga.

5. SKOLGÅRDEN
Sandlådan blivit en sandpool under vinterns snösmältning, Gunilla talat med tekniska vad
som kan vara problemet, de återkommer i frågan.
Gungor, önskas fler
Trollskogen (etapp 2) skall vara på G, Gunilla återkommer i frågan
Parkering baksidan, många barn springer där vilket är ett problem med tanke på
säkerheten. Ligger förslag på hur man skulle kunna göra om parkeringen, Gunilla
återkommer i frågan. Föräldraföreningen göra en skrivelse?
Nya parkeringen, sätta dit snöpinnar när snön kommer för att markera var asfalten tar
slut, frågan tar Gunilla till tekniska.
Belysning fotbollsplan, är idag riktad mot privat bostad samt lyser sent på kvällen. Flytta
stolpar/utöka stolpar/rikta om ljuset, rörelsedetektor/timer? Gunilla ta med tekniska.
Fasadbelysning, ett steg mot en tryggare och mer välkomnande skolgård vore att sätta
dit fasadbelysning på stora byggnaden. Gunilla ta med tekniska.
Förrådet, behövs ett större med belysning, nuvarande tycker barnen är läskigt att gå in i
samt att det är för litet. Tidigare hade klasserna ”egna” saker men nu har men ett
gemensamt utrymme. Personalen diskutera hur de vill arbeta med ”leksakerna” på
gården innan man går vidare i frågan.
6. SJUKANMÄLAN
Idag fungerar det inte fullt ut. Man kan sms lärare, sms musiklärare men ringa fritids som
inte alltid svarar. Ett barn inte anmäld borta från skolan då förälder glömt men trots detta
kom ingen notis till föräldern att barnet inte var på skolan. Finns ett nummer man kan
ringa för sjukanmälan 0382-152 72. Hoppas lösas enkelt med nytt system (se fråga
Edwise nedan)
7. EDWISE
Kommer att bytas ut till nytt modernt system som fungerar som en app på telefonen,
upphandling klar under våren och nya systemet skall vara i drift till höstterminen. Gunilla
återkommer med mer information när hon har mer att delge.
8. EKONOMI
Vi har idag ca 30 000kr i kassan, tidigare använde man pengarna till att köpa in ”egna
leksaker” till klasserna. Då skolan nu har detta gemensamt så kan pengarna gå till att ge
eleverna guldkant på tillvaron. Vi har t.ex. varit med och betalt Friends föreläsningarna i
höstas (ett projekt tillsammans med Hägneskolan), vi har köpt in en bergsprängare till
skolan för att användas vid diverse aktiviteter. Det har bl.a. varit afrikansk dans och limbo
på tisdags rast.
Vi föräldrar samt lärare får komma med förslag till vad som kan ge våra barn och
ungdomar lite guldkant på tillvaron. Klassråden får också komma med förslag.
9. FACEBOOKSIDA VALLSJÖSKOLAN
Föräldrarådet har skapat en Facebooksida där vi kan informera varandra om vad som
pågår mellan mötena, komma med idéer och inspiration till skolan och mycket mer. Den
är främst till föräldrarådsrepresentanterna men alla som har elever på skolan får begära
att få gå med i gruppen och är varmt välkomna att deltaga i ”samtalet”. Tänk på att vi i

vårt ”samtal” finns till för att skapa en trygg, lärande och inspirerande skoltid för våra
barn.
10. SKOLPLANEN
Per-Egon Eliasson, vår kontakt politiker beskrev vår nya skolplan och vi fick foldrar som
beskrev denna. Se bilaga.
11. SKOLGÅRDSFESTEN
Flyttas till våren och kommer att äga rum torsdagen den 26 maj.
Planeringsmöte kommer att ske den 21 April kl. 18 i konferensrummet.
Att tänka på:
- Då man nu kommer att ha det på våren så kommer 5:orna att ha loppisen.
- Rör till mynten
- Kyckling och nötkorv
- Kan någon elev/elever/lärare hinna och sy ihop ett fint skynke till fiskedammen?
- Kan någon elev/elever/lärare göra ngt fint pilkastnings skydd i träslöjden?

Klass Aktivitet
1a
Fiskedamm

Att ordna
Kostnad
Godis, lakan, fäste till lakan, fiskespö 10kr/påse
Åtgång minst 200 påsar

1b

Popcornmaskin

Popcornmaskin (NE) Inköp av
Popcorn & bägare, lång jordad
förlängningssladd.
Åtgång ca 170st

20kr/st

2

Lotteri

5kr/lott eller
10kr/för 3

3

Hoppborg

Antalet lottringar avgörs av hur
många vinster man har. Vinster
ordnar klassen, alla i klassen kan
skänka ngt.
10 barn i 5 minuter
Hoppborgen från…..

4

Katalpult

Kolla katapult med KlasGöran

5kr för 3 skott

5

Pilkastning+Loppis

Fixa småchoklad och lite större
stjärnvinster (toto 170 bitar).
Wellpapptavla samt egna pilar.
Spärra av bakom så ingen blir
skadad

10kr/5 kast

Gratis

6

Korv med bröd

Fixa Kött och Kycklingkorv samt
bröd, Gryta, tillgång till kök (nyckel),
förlängningssladd (lång jordad),
täner, sax, servetter, värmeplatta
finns på skolan. Kaffe, termosar,
muggar, socker, mjölk. Be köket ta
fram värmeplattan dagen innan.
Åtgång ca 200st, Sunkist 75st 3pack, delicatoboll 1 kartong

Tack för trevligt och stor uppslutning,

Vid protokollet, Natalie Engvall Lundgren

10kr utan dricka
20kr med dricka
Delicatoboll 5kr

