Föräldraråd Ängskolan 2014-04-09
Genomgång av tidigare föräldraråd
*Funderingar kring hur våra tankar i föräldrarådet ska komma ut till övriga föräldrar, beslutet tas att
informationen ska skickas ut i veckobrevet framöver.
*Fortsatt ökning av elevantal, prognosen visar att det kommer att finnas ca 60 barn till på skolan år
2023.
*Active boards är nu installerade i samtliga klassrum
*Månadsavstämning ekonomiskt gör det svårare för skolan att beräkna antal personal om
fritidsplatserna sägs upp över sommaren. Dock förstår skolan att man som förälder ändå gör detta
om man inte har behovet. Sommarfritids kommer att vara på Svedjeskolan då det är bra
bussförbindelser från hela Hertsön.
*Sliten streethockeyutrustning köps in löpande.
*Stockbänkar fixades dagen efter förra föräldrarådet
*Snölabyrint fixades inte av anledningen att vi haft en relativt snöfri vinter.
Dagens information
*Föräldraenkät, elevenkät och personalenkät visar på väldigt höga resultat, de flesta är mycket nöjda
med skolsituationen, dessa resultat kan hittas på skolinspektionens hemsida. Skolinspektionen
kommer också att besöka skolan vilket vi redan fått information hem om.
*Ekonomin är fortsatt under kontroll.
*Datorer håller på att tittas på, samtliga lärare har egna bärbara, många av lärarna har också
läsplattor som kan användas mot active boards.
*Framtida planer finns om elevdatorer.
*Kurator kommer att anställas till hösten, för tillfället är Pia Keisu närvarande på torsdagar på
Ängskolan.
*Matrådet har haft möte, det kommer att bli en salladsdag till med tillbehör och baguetter. De hade
önskemål om en ”önskevecka” där de fick välja själva varje dag vad de skulle äta, den idén fungerar
inte enligt bespisningen utan de får välja en dag till ur befintlig matsedel.
*Änglavakter har fått gå på Waldorf som belöning för årets arbete, änglavakts-arbetet fungerar
jättebra. Målet för änglavakterna är att få med alla barn i gemenskapen på ett eller annat sätt.
*Speciallärare Lena Ternholt går i pension och ny speciallärare/specpedagog ska därför anställas från
hösten.

Föräldrarådets punkter
*Mellanmålen, är de för söta? Frågan får föräldrarna ta med kostrådet.
*Vilken klass 1:orna ska hamna i är ännu ej beslutat, så fort det är klart får föräldrar information om
detta.
* Önskemål om mer information om nationella prov finns, föräldrar tar gärna lite information om
detta i början av vårterminen med.

