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Gunilla hälsar alla välkomna till detta läsårs första föräldraråd.
Presentation
Vi presenterar oss för varandra och en lista skickas runt för namnen på alla
samt mailadresser till samtliga föräldrarådsrepresentanter.
Martina Bergman är inbjuden till mötet som extern gäst från Tekniska
förvaltningen.

Läget på skolan
Förskoleklasserna har flyttat ut i Paviljongen nu när det är klart där. Detta
gör att ett annat lugn har lägrat sig inne i skolan nu när det finns mer
utrymme.
F-klasser
Moona berättar om f-klasserna och hur det är ute i Paviljongen och säger att
det är mindre stressigt och känns mycket positivt för eleverna när de har
varandra närmare.
Klasser 1-3
Eva-Britt säger också att det känns mycket lugnare när det inte är lika trångt i
skolan. Det märks att det finns mer “luft”.
Pedagogerna berättar om skolans storsjung och hur det fungerar.

Mobiltelefonerna
Enligt tidigare beslut samlas mobiltelefonerna in innan lektionerna och det
fungerar bra. Någon enstaka gång har något barn smugit med sin telefon
men överlag har det fungerat mycket bra.
Vad gäller övriga händelser i skolan jobbar skolan ständigt med de problem
som dyker upp.

Planerade renoveringar på Svedjeskolan
Tre ställen på skolan ska åtgärdas på skolan pga fukt. Bl.a. gymnastiksalen
kommer att beröras vilket gör att idrotten kommer att förläggas utomhus
under denna tid, Detta renoveringsarbete ska etappindelas så att det inte
påverkar verksamheten för mycket. Det är externa konsulter som projekterar
och leder detta arbete.

LULEÅ KOMMUN
Svedjeskolans föräldraråd

140929

Matsalen
Matsalen ska också åtgärdas med att bl.a. byta till nya ytskikt men detta
arbete kommer att genomföras under sommaren 2015.
Gunilla berättar om att det varit lite problematik i matsalen då det har blivit
långa köer och det har hänt att maten tagit slut. Ett möte har bokats in med
Åsa Skogkvist från ledningen vid skolmåltider för att se vad som kan göras
åt detta. Ett förslag är att göra som det nu är på Boskataskolan där de utgår
från tallriksmodellen och barnen tar sin mat själv i en viss ordning med
sallad först.
Utemiljön kring skolan
Planer för att åtgärda och utveckla utemiljön finns och det ska genomföras
kring skolan under 2015.
Vatten och dagvatten
För att få undan vattenpölar på skolgården kommer åtgärder att vidtas
under hösten. Det gäller området mellan paviljongen och huvudbyggnaden.
Före de planerade insatserna ska skolan kontaktas så att utemiljön säkras för
eleverna.

Föräldrasupporten
Ett stöd till föräldrar med barn mellan 6-13 år som har frågor kring sitt barn
eller om man har utåtagerande barn. Informationsfilm finns
www.foraldrsupporten.se

Avgiftsfri skola
Grundskolan i Luleå ska vara avgiftsfri vilket medför att skolan inte bidrar
till eventuella klassresor utan måste vårdnadshavarna stå för utanför skoltid.
Även skollunch ska vara kostnadsfri och skolan uppmanar inte elever att ta
med egen matsäck vid utflykter m.m. Vad gäller frukt är det detsamma som
gäller.
Idrott och hälsa
En “bank” med olika idrottsutrustningar kommer att skapas på Hertsön där
man kan låna utrustning till eleverna.
Kostintyg
En förälder lyfter frågan vad gäller kostintyg eftersom ett kostintyg från
hälsocentralen kostar 400 kr och det är skolan som kräver detta intyg.
Skolsköterskan lyfter denna fråga vidare då skolan ska vara kostnadsfri.
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Övriga frågor
Skolfotograferingen
Det finns föräldrar som är missnöjda med Kungsfoto och hellre skulle vilja
ha Tords foto. Skolan har inget att göra med skolfotograferingen och det är
föräldrarådet som tagit detta beslut om att anlita Kungsfoto och avtalet löper
i två år från ht 2014.
Nästa möte
Nästa föräldrarådsmöte är den 3 november 18,30.

Gunilla tackar för visat intresse.
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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.

