Mötesprotokoll Föräldraråd Ringsbergsskolan 2021-09-16
Närvaro: Susanne Randau rektor, Minna Markljung ordförande, Kristna Altner klass 2 och 5, Emma
Edvinsson klass 4, Johan Schönbeck klass 4, Anita Hulaj klass 8, Elina Thörn klass 6, Johan Lind
lärarrepresentant
Frånvaro: Sofie Holm klass 7, Linda Ahnstedt klass 2, Emmy Axelsson klass 1, Lina Ohlsson klass 1
Saknar representanter: F-klass, klass 3, klass 9
Digitalt möte via Teams.
Val av mötesordförande: Minna Markljung
Val av mötessekreterare: Minna Markljung
Information från skolans rektor – Susanne ger en nulägesbeskrivning
Susanne tackar för sommarpresenten upplevelsen ”kartan över oss”. Har även använts i
läsårstemat ”Hundra år av förändring”. Niorna har också fått göra ”Kartan över oss”.
Systematiskt förändringsarbete: Tillgängliga lärmiljöer – tidigare arbetat med lågaffektivt
bemötande mm, nu arbetar man med den fysiska lärmiljön i form av checklistor, föreläsningar
och litteratur som personalen läser. Därefter reflektion och samsyn. Under vårterminen arbete
med de nya kursplanerna i läroplanen som gäller från och med höstterminen 2022. Få ihop det så
att det blir en röd tråd och utifrån profileringen i estetiska lärprocesser.
Likabehandling: Lugn och trygg uppstart på läsåret. Det har gått bra med de nya eleverna i åk 7.
Fyra grupper som arbetar två grupper tillsammans där nya och gamla elever blandas, ses som en
hel klass med gemensamma raster.
Lokalerna på Restaurangskolan: Besiktning fredagen innan skolan började för höstterminen,
flytten skedde då och var klar till måndagens skolstart HT 2021. Det har blivit väldigt fina lokaler
med stora och rymliga klassrum med bra akustik. Personalen är väldigt nöjda. Klass 2 och 3 och
Fritids använder lokalerna. Eleverna verkar nöjda, lugn miljö.
Pandemin: 6 bekräftade fall i fyra olika klasser sedan terminsstart. Ingen klustersmitta. Senaste
fallet 9 september. I högstadiet behöver utökad testning av kontakter göras.
Slöjdlärare: Qendresa Peci anställd som slöjdlärare och elevkoordinator, just nu gravid efter v
20och får inte arbeta med elever. Minela Hajdarevic tar över som elevkoordinator. Tjänst utlyst
som slöjdlärare. Intern kompetens finns men då behövs omfattande schemaförändringar.
SAITS: Mycket intern och extern kritik. Tar mycket tid från pedagogerna. Frånvarostatistiken
riskerar att bli fel.
Övrig fråga från vårdnadshavare Önskemål om mer information från skolan till vårdnadshavare,
saknar klassmöten som fallit bort under pandemin.
Svar från skolans representanter: Klassmöten kommer sannolikt att bli digitalt under hösten. Lärare
kan försök ge mer information i IST bloggen. Rektor och administratör informerar via SAITS.

Föräldrarådet önskar att det finns med en punkt på klassmötena kring dialog mellan
mentorer/klasslärare och vårdnadshavare

Representanter till föräldrarådet: Föräldrarådsrepresentanter som suttit i ett år eller mer tar upp
frågan om omval på resp klassmöte. Susanne meddelar Minna om datum för klass/föräldramöten i
de klasser där det inte finns någon representant (klass 3, 9, F-klass) så kan ev representant från
föräldrarådet närvara, så att representanter utses.

Ekonomi – Kulpeng
•

Byte av kassör inför 2022/23, nuvarande kassör Andreas Carlsson har barn som går i nian
Ekonomisk redovisning. Föräldrarådsrepresentanterna letar lämplig kandidat till
kassörsposten i samband med klassmöten.

•

Kulpengsaktiviteter detta läsår: Minna skriver information till vårdnadshavare om
inbetalning som Kristian skickar ut i IST.

Övriga frågor: Diskussion om hur vi ordnar maillistor till vårdnadshavarna i klassen.
Nästa möte: Planera kommande möten: Tisdag 9 november klockan 18, Teams tills vi vet om vi kan
ha fysiska möten.

