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Föräldraråd Svedjeskolan 150224
Närvarande: Moona Pontén, Britt-Marie Wilhelmsson, Eva-Britt Granström pedagoger, Christina Kero - skolhandläggare, Gunilla Lundström - rektor
Svedjeskolan f-3 och Hertsöskolan 4-6, Louise Larsson - rektor 7-9,
Föräldrarådsrepresentanter – Annica Isaksson, Ahmed och Sabbiha, Anna
Mattsson, Erica Bäckström och Inger Edlund - skolsköterska.
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Gunilla hälsar alla välkomna till årets första föräldraråd på Svedjeskolan och
vi presenterar oss.

Läget på skolan
Förskoleklass – i paviljongen jobbar vi nu med temat snö och is och är ute
mycket. Vi åker skidor mycket, vi har kultursamling varje tisdag då barnen
får presentera sina alster m.m. På fredagar har vi framtidskören. Många har
varit sjuka så vi har haft en teater som handlade om baciller och vikten av att
hålla god hygien. Denna teater var mycket uppskattad av barnen.
Nu finns det aktivitetstavlor uppsatta där det finns uppsatt var barnen
befinner sig på fritids. Från skolan har förskoleklasserna läsfaddrar från år 2
som kommer och läser för fritidsbarnen och det tycker barnen är jätte roligt.
De samlar även in pengar till SOS barnbyar genom att samla pantburkar.
År 2 - Barnen från år 2 tycker det är mycket kul att gå över till
förskoleklasserna för att läsa men även sjunga. Jobbar med tema rymden och
har varit på banankullarna och släppt upp rislyktor och jobbar även med en
rymdsaga, med rymdmusik.
År 1 – jobbar även de med snö och is så de är ute mycket. De åker skidor och
skridskor och ett mål är att kunna åka till isbanan inne i stan.
År 3 – jobbar med kabaréen som detta år kommer att vara på Hertsöskolan i
aulan eftersom gymnastiksalen är under renovering.
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Fritidsverksamheten – har skridskor på onsdagar, håller även på med mycket
pyssel, fingervirkning, lera och nu har det kommit önskemål om att få måla i
akryl. De har även gjort halsband och armband. På A-sidan målas det
mycket, det görs pärlplattor i mängder och olika modeller.
Rast verksamheten fungerar bra och barnen leker fint och alla är ute mycket.
Visst händer det saker men det tar man tag i fortast möjligt och upplevs vara
ett mycket bra klimat i skolan och på fritids.

Likabehandlingsplanen
Gunilla delar ut Svedjeskolans likabehandlingsplan och vi tittar igenom den
och pratar om innehållet och hur vi jobbar i skolan med detta.
Likabehandlingsplanen ligger även ute på hemsidan för påseende.

Ombyggnationen
Till hösten kommer det att bli tre parallellt i samtliga årskurser. I och med
detta ökar elevantalet ytterligare. Ett byggmöte skulle ha hållits i veckan men
blev uppskjutet p.g.a. sjukdom. Gunilla berättar om vad som mest troligt
kommer att renoveras och bytas ut. Detta kan medföra vissa tillfälliga
lösningar inför hösten med klassernas lokaler. Sommarfritids kommer att
slås ihop med Ängskolan under sommaren och detta måste anpassas efter
hur ombyggnationerna genomförs.

Övriga frågor
Skolsköterskan
Om det är så att en förälder vill att barnet ska till skolsköterskan på
morgonen har inte den pedagogiska personalen möjlighet att följa barnet dit.
Detta är vårdnadshavarens uppgift. Föräldrarna kan boka tid hos
skolsköterskan Inger på telefonnummer 0920-45 50 87 och kan nås alla dagar.

Friluftsdagar
Onsdag den 18 mars är det friluftsdag för Svedjeskolan med olika aktiviteter.

Februari
Det är många som är sjuka i februari både vad gäller personal och barn. Det
är tyvärr svårt att få vikarier fastän det erbjuds heltid då det är svårt med
vikarier i hela kommunen. Personalen har därför morgonmöten med
avstämning om läget och för att kunna organisera det på bästa sätt.
Vi tackar för oss och avslutar mötet.

