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Gunilla hälsar alla välkomna.

Vi börjar med en presentationsrunda.
Information om Skolfotografering
Lennart berättar om Kungsfoto. Kommunen har inte något avtal vad gäller
skolfotografering då detta är ett önskemål från föräldrar att barnen ska
fotograferas i skolan. Därmed är det föräldrarådet som tar beslut om vilket
företag som ska fota barnen.
Han informerar vidare om priser och vilka erbjudanden och olika alternativ
som Kungsfoto kan erbjuda. Lennart säger att Kungsfoto är mycket mån om
att man blir nöjd med sitt barns foto och om man inte är nöjd av någon
anledning kontaktar föräldern Kungsfoto för att försöka hitta en lösning så
att man blir nöjd. Han informerar även att Kungsfoto har en miljöpolicy som
betyder att de inte använder sig av kemiska medel.
Det finns ett standard paket som man kan beställa, men föräldrarna kan
även välja att designa sitt eget paket. Kungsfoto har även försäljning av
kläder som man kan beställa med tryck. Då har skolan ett samarbete med
föräldrarna som kan beställa exempelvis tröjor med skolans tryck/namn etc.
Frågan om en eventuell skolkatalog för f-6 kommer på tal och Lennart säger
att den möjligheten finns om föräldrarådet vill det.
Föräldrarådet beslutar att vi kommer att anlita Kungsfoto de närmaste tre
åren med möjlighet att bryta överenskommelsen om missnöje finns. Lennart
skickar papper på överenskommelsen till skolhandläggaren Christina Kero.
Annika Isaksson tar på sig uppgiften att vara föräldrakontakt mellan
Kungsfoto och föräldrarna på Svedjeskolan.
Nuläget på skolan
Bra stämning på hela skolan överlag. Svedjeskolan har varit på ICA
angående ”Alla hjärta Luleå -värdegrunden och allas lika värde”. Mona
berättar om Svedjeskolan som världsskola, skolan har samlat pengar till en
skola i Gambia.
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Världsboksdagen
Den 23 april var det världsboksdagen och en författare som heter Erika
Stridsman var inbjuden till skolan för att berätta om sina böcker och hur det
går till när en bok blir till. Detta var väldigt uppskattat av eleverna.
Skolinspektionen
Skolinspektionen har varit och granskat oss och de hade inte något att
anmärka på vilket gläder oss alla.
Skolavslutningen
Avslutningen kommer att vara kl. 9.30 ute i u:et.
Organisationen på Svedjeskolan
F-klasserna blir kvar i Svedjeskolan i sina befintliga klassrum utom Lena
Brännvall som flyttar till gymnastiksalen. Detta innebär att all idrott sker
utomhus under tiden paviljongen ställs iordning. Ritning finns över
organisationen i övrigt.
Arbetsmiljön
Angående de problem som tidigare har funnits med fukt, ventilation m.m. är
detta under behandling och vi väntar på analyssvar för att kunna komma
tillrätta med eventuella problem.
Angående tider på fritidsverksamheten
Gunilla presenterar tider för hemgång av fritidsbarn. Vi vill kunna skicka
hem barnen fasta tider som 13.30, 15.00, 16.00. Detta för att inte en personal
inte ska upptas till att passa alla tider som eleverna har för hemgång och vill
vårdnadshavaren att de ska hem annan tid hämtar de själv sina barn.
Föräldrarådet tycker att detta är ett bra förslag och vi tar beslut om att detta
kommer att gälla fr.o.m. höstterminen 2014.
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Ang. mobiltelefoner
Vi ta ett beslut om att inte några mobiltelefoner kommer att tillåtas under
skoltid, dessa kommer att samlas in på morgonen och låsas in för att
återlämnas när barnet går hem. Detta gäller även under fritidstid och
kommer att verkställas från höstterminen 2014.
Dataspel
Vi föreslår att detta lyfts under höstens föräldraråd då fler föräldrar är
närvarande.
Övrigt
Föräldrarna ser det som positivt att även pedagoger är närvarande på
föräldraråden då det är de som har den verkliga synen över den dagliga
verksamheten.
Gunilla tackar för visat intresse och hoppas på återseende efter en skön
sommar.

