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Läget i verksamheterna

Rektor Lena sammanfattade ovanstående på följande sätt:
Hon berättade att prognosen ser bra ut gällande påfyllning av elever inför
framtiden även om det just nu är generellt sett få barn i förskolan.
Personalläget ser bra ut i våra verksamheter. I skolan har vikarien Thomas fått
fortsatt förtroende på fritids men han jobbar också i förskoleklassen och ettan.
På Björkhyddan pågår rekryteringen gällande tillsättning av en tjänst.
Det pågår byte av takpannor på paviljongen i skolan, det arbetet förväntas
pågå i några veckor. Det kan tyckas vara olyckligt att göra det nu, meningen
var att kommunen skulle genomföra detta arbete under sommaren med det
lyckades inte.
På Björnens förskola kommer det ske en större renovering pga. brandsäkerheten. Det projektet har dragit ut på tiden och just nu ligger det på bygglovsenheten på kommunen. Man tittar på alternativa lokaler för verksamheten då
renoveringen ska ske. Det kommer inte ske denna termin utan tidigast nästa.
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Riktlinjer för mobilanvändande i skola och på
fritids

Mötet diskuterade olika för- och nackdelar med att eleverna ska få använda
sina mobiltelefoner under skoltid respektive fritidstid. Sammanfattningsvis
kom vi fram till ett förslag om att mobilanvändande inte ska vara tillåtet under
skoltid och fritidstid. Skolpersonal och ledning kommer att diskutera förslaget
tillsammans och rektor går ut med information. De nya riktlinjerna kommer att
infogas i trivselreglerna som också skickas hem.
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Läromedel

Det finns något som heter klagomålshantering inom Lerums kommun. Det är
en möjlighet för föräldrar eller andra att komma med synpunkter eller klagomål gällande utbildningen, eller andra saker inom verksamheten som man
tycker ska fungera annorlunda eller bättre. Om man inte är anonym kommer
man få ett skriftligt svar inom två veckor.
Det har kommit in ett anonymt klagomål gällande läromedel där man hade
synpunkter på att de böcker som används i undervisningen är gamla.
Mötet fick framföra synpunkter kring de läromedel som används idag.
Synpunkter som kom fram var att en bok t.ex. innehöll könsstereotypa könsroller, en annan synpunkt var att det användes mycket lösblad istället för
böcker. En diskussion kring detta fördes och Lena berättade att kommunens
satsning på skoldatorer gör att de inte kan satsa i samma utsträckning som tidigare på skolböcker. Däremot kommer de göra en översyn av de böcker som
används idag.
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Skolkatalog – fotografering

Förskolan har beslutat att de inte kommer ta klassiska skolfoton längre. De
kommer ta egna gruppbilder. Detta år fanns det möjlighet för de som ville att
ta individuella bilder också. Intresset var ganska svalt.
Mötet diskuterade skolfotograferingens vara eller inte vara.
Sammanfattningsvis kom mötet med ett förslag om att behålla skolkatalogsfotograferingen, men att ta enskilda bilder kommer vara frivilligt efter beslut av
föräldrar.
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Övriga frågor

1. Egna leksaker på skolan.
Det har uppkommit en del synpunkter på att vissa elever har med
sig leksaker hemifrån och leker med i skolan. Det har tidigare
funnits en regel både i förskolan och i vissa klasser om att det
inte är tillåtet. Efter kort diskussion tyckte mötet att det ska vara
samma regler i hela verksamheten. Leksakerna får stanna hemma

2. Länsväg 190.
Frågan uppkom om man inte kan göra något konstruktivt gällande den vältrafikerade länsvägen utanför skolan. Det är enligt
uppgift den enda skolan i kommunen som har hastighet 50 utanför skolan och inga andra hastighetssänkande åtgärder.
Lena berättade att under ett skolforum med politiker i Lerums
kommun var elevrepresentanter från Östad skola inbjudna. Där
tog de upp problemet med länsvägen samt lade förslag på vad
som kunde åtgärdas. T.ex. övergångsställe, trottoar och hastighetsbegränsningar.
Ett annat förslag som kom upp under mötet var att få dit en hastighetskamera utanför skolan. Lena tog med sig frågan om länsvägen och skulle lyfta den vidare.

3. Skolans gränser.
Fråga uppkom om var i skogen gränsen går för vad som är skolans område. Gränsen är uppmärkt med sträck/prickar på träden.
Gränsen går ungefär i höjd med SSK-lokalen alltså strax ovanför
rutschkanan.

4. Förekomst av kränkande handlingar:
En synpunkt kom upp från en förälder som varit på besök i skolan och reagerade på våldsamma lekar. Frågan var hur skolan arbetar med värdegrund och vilka regler som finns. Lena svarade
att de från skolstarten jobbar med värdegrund med samtliga elever i skolan. Dessutom finns trivselregler som alla barn känner
till, reglerna behandlar bland annat hur vi förhåller oss till
varandra och språkbruk. Om man inte följer trivselreglerna får
man en tillsägelse, om det upprepas kontaktar läraren föräldrarna
och i tredje hand möte med föräldrar. Enligt rektor Lena följer
man dessa rutiner på skolan.
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Mötets avslut
Rektor Lena tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

