Protokoll
Föräldraråd Ringsbergskolan 2021-05-20,
Närvarande: Minna Markljung (klass 3,), Susanne Randau rektor, Johan Lind lärarrepr, Anders
Vannestål (klass 9), Martin Strand (klass 9), Anita Hulaj (klass 7), Linda Ahnstedt (klass 1)
Digitalt möte via Teams.
1. Mötesordförande och sekreterare: Minna Markljung är mötesordförande och också
sekreterare den här gången.
2. Föregående mötesprotokoll från 2021-03-25 är faktagranskat av Susanne, är inte publicerat
på hemsidan ännu.
3. Information från skolans rektor – Susanne Randau.
Ny förskoleklass och en ny ”klass” i åk 7: Två filmer om Ringsbergskolan, som riktar sig till
dessa grupper finns på skolans hemsida. 26 nya elever i åk 7, 2 st slutar. 24 nya elever i Fklass.
Renovering av gamla restaurangskolan: Klar under sommaren, Vöfab arbetar med
renovering. Skolpersonalen kommer att få arbeta mycket inför skolstart med att ställa i
ordning. Åk 2-3 och fritids för de äldre barnen kommer att vara i dessa lokaler. Högstadiet
kan inte flytta dit pga behov av uppehållsytor. Med fler antal elever i åk 7 finns större behov
av uppehållsytor inomhus, som kommer att finnas både på vån 2 och 3. På grund av det
ökade elevantalet kommer åk 6 att ha rast utomhus nästa år. Anders undrar om
trafiksäkerheten runt Restaurangskolan, med anledning av att det kommer att vara yngre
barn som rör sig där mer. Inget problem just vid ingången, men Susanne förmedlar att skolan
vill sätta upp ytterligare staket i hörnan bakom Regionteatern eftersom det är svårt att hålla
uppsikt där. Ej klart om det blir så ännu.
Skolavslutning: För eleverna. Vårdnadshavare är inte välkomna pga covidrestriktioner.
Kursplaner 2022: Sex och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer.
Pandemin: 15 covidfall bland elever och personal de senaste 2 månaderna. Ingen
smittspridning på skolan, ingen har varit positiv vid kontakttestning. De flesta har
insjuknat/testat positivt då de redan varit i hushållskarantän pga smitta i familjen. Senaste
fallet 7 maj. Mycket anpassningar och schemaförändringar har varit nödvändiga. Rektor
tackar vårdnadshavarna för att vi har visat tillit till skolan, åtgärder och hantering av
pandemin. Inga problem med måluppfyllelse som direkt kan kopplas till corona.
Läsårstema för nästa år är beslutat men förstås hemligt.
4. Ekonomi – Kulpeng: Oklart om någon klass har använt kulpengen. Vi skickar inte ut någon
mer information nu pga coronarestriktioner gör att det är olämpligt att samlas. Niorna
använder sin del för klassresa. Klassrepresentanter ska uppmana till kulpengsaktiviteter
under hösten i samband med klassmöten i höst.

5. Personalens sommargåva. Anders fixat aktivitet ”Kartan över oss” som personalen kommer
att göra i två grupper 15/6 och 16/6. Minna köper ”godsaker” som det kan ha vid fika 16/6,
tas från kulpengskontot.

6. Övriga frågor: Inga övriga frågor men vi passar på att tacka Anders Vannestål för många
aktiva år i föräldrarådet, och hälsar honom välkommen åter.
7. Nästa möte: 16/9 kl 18 på Teams. Vi ber sittande klassrepresentanter att vara kvar tills
klassmöten till hösten har kunnat hållas alternativt att maila ut till föräldrarna i sin klass och
höra om det finns intresserade efterträdare. Nya namn mailas till Minna:
minnamarkljung@hotmail.com.
Information om förläldrarådet till F-klass: Skolan har informationsmöten 9/8 kl 9 och kl 10.
Minna kan ev delta och informera om föräldrarådet, annars får det bli på första klassmötet.

