Protokoll föräldraråd Ringsbergskolan 211109
Närvarande: Ordförande Minna Markljung, klass 8 Anita Hulaj, klass 7 Linda Dahlgren och Bahtije
Breznica, klass 6 Eleonor Cserpes och Lina Meyer, klass 5 Björn Stödberg och Ann Sellen, klass 4
Emma Edvinsson, klass 3 Josefin Wiklander, klass 2 Kristina Altner, klass 1 Hanna Wåhlin,
förskoleklass Mikael Lyrenäs och Maria Thomé-Jones. Från skolan lärare Johan Lind och rektor
Susanne Randau.

1. Presentationsrunda med många nya representanter – kul!
2. Information från rektor:
Slöjdlärar-situationen är löst fram till sommaren.
Skolan har extraanställt personal för att kompensera för när personal behöver vara hemma,
åtminstone fram till jul, förhoppningsvis längre.
Information om skolval kommer gå ut till vårdnadshavare i kommunen (för barn som ska
börja förskoleklass respektive klass 7) i december.
Enligt de besked rektor har nu kommer inte någon ny klass 7 startas till hösten, alltså
sannolikt inte aktuellt med ytterligare utökning av skolan nu.
Gällande COV19 är det längesedan skolan hade nya kända fall på skolan. Restriktioner något
förändrade, elever ska vara hemma till dess de är friska (ej extradagar), vid feber ska eleven
ha ett feberfritt dygn innan återgång till skolan. Testning rekommenderas för skolbarn med
COV-symtom. Vaccinationer har samordnats med Region Kronoberg så att elever som är i
aktuell ålder för vaccination kan detta ges på skoltid. Om man missat vaccination bokar man
egen tid i vården.
Biträdande rektor kommer rekryteras till skolan, annons kommer ut snart.
Fråga har inkommit från vårdnadshavare på mellanstadiet gällande möjlighet att erbjuda
sjuka elever skoluppgifter att arbeta med hemma. Rektor har stämt av med lärare på skolan
om detta som resonerat kring möjlighet att t ex veckonumrera skoluppgifter som finns att
tillgå digitalt. Vårdnadshavare och elever kan också höra av sig om det finns oklarheter kring
skoluppgifter som kan göras hemma. Lektionsplanering kan ej alltid finns i detalj i förväg.
Skolans estetiska pedagogik gör också att det kan bli svåröversatt till hemarbete. Tips om
elever är hemma med lindriga symtom är att börja med att prata om classroom, och i andra
hand ägna sig åt läsning och samtal om det som lästs med barnen. Johan Lind tillägger tips
om att diskutera aktuella nyheter hemma. Det går också att kontakta elevkoordinator för att
få information.
3. Fortsatt samtal kring stöd till elever när de varit/ är frånvarande från skolan. Ledningen
tydliggör skolans ansvar för att signalera om en elev missat delar som behöver kompenseras.
Studietimmen finns också att använda och elever som förväntas gå dit får information om att
de ska använda studietimmen. En del behöver studietimmen kontinuerligt, en del periodvis.
Studietimmen kan också kompensera för svårigheter att studera hemma, i ett
likvärdighetsperspektiv.
4. Samtal kring osäkerhet hos nya elever och föräldrar gällande t ex hur man får information.
Info från Johan Lind är att det brukar någon termin att komma in i skolans sätt att arbeta.
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Vidare samtal kring hur elever kan ta ikapp missade moment, skolans arbetssätt och hur
bedömning vilar på andra processer än bara fakta och innehåll. Det finns upplevelser att det
blir svårt att ta igen det som sker på lektioner när man som elev är frånvarande och att det
kan vara svårt att som vårdnadshavare sätta sig in i detta.
Fråga gällande betygsfokus hos elever: det varierar mycket mellan grupper hur mycket fokus
det blir på betyg. Skolpersonal försöker styra över fokus till annat. Terminsbetyg skickas hem
istället för att delas ut på plats.
NYA TIDER FÖR FÖRÄLDRARÅD vårtermin 2022: 2/2 och 5/5 kl 18.00-19.30 (förhoppningsvis
i biblioteket.) Öppet hus med möjlighet för föräldrar i de olika klasserna att träffas. 20/1-22.
KULPENG: Gott om pengar i kassan nu efter att många betalat in! Bra om
föräldrarådsrepresentanten pushar på, men det måste inte vara hen som huvudansvarar.
Barnen kan också diskutera detta tillsammans med sina mentorer. Varje klass kan räkna med
att få ca 1300 kr att göra något kul för.
ÖVRIGA FRÅGOR:
Samtal kring att vi tidigare på föräldraråd lyft upplevd brist på information och tydlighet och
att det kommer fortsätta lyftas vid behov.
Disco? Hur? För vem? Idé kommer lyftas vidare till klass 9 om de vill tjäna pengar till
klassaktivitet att ordna disco för yngre elever.

Vid datorn: Emma Edvinsson

