Digitalt möte med Trandaredskolans föräldraförening 2021‐02‐04
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Åsa Mossberg (styrelse), Kenneth Andersson
(styrelse), Kristina Verdier rektor, Renée Zeybrandt (styrelse), Jenni Holmberg (styrelse),
Helena Ishizaki, Birgitta Eriksson Sandahl, Elin Birgisson, Erica jöberg, Seada Mujcinagic,
Pernilla, Sandra Jagersjö
1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet via teams öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
3. Val av sekreterare och justerare
Åsa Mossberg valdes till sekreterare. Elin Birgisson och Erika Sjöberg till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
5. Information från rektorn
‐ Kristina informerar att det är 8‐10 personal borta varje dag p.g.a sjukdom, 2 st. är
långtidssjukskrivna pga covid kring jul. Varje dag behöver personal flyttas runt och
täcka och hjälpa kollegor. På vikariepoolen är det ofta slut på vikarier. Efter jul var
det mellan 20‐30 barn sjuka vilket är normalt. Nu ligger det på ca 70 barn / dag som
är hemma pga sjukdomssymtom.
Det finns ingen känd smitta av corona på skolan varken bland barnen eller
personalen. Om så skulle vara fallet har Kristina skylldighet att rapportera om det.
Varje dag skickar skolan rapport till Borås Stads Kriscentrum om hur läget på skolan
ser ut och hur situationen är skattas mellan hanterbar‐god, hanterbar och hanterbar‐
låg. Just nu är det hanterbart men det har funnits ett par tillfällen då det varit låg
hanterbarhet.
‐ Personal och elever är så långt det är möjligt i sina klasser och grupper för att hålla
restriktioner. Personalen sitter ofta i sina respektive klassrum eftersom max 8
personer får vara samtidigt i personalrummet.
‐ Vårens utvecklingssamtal kommer att ske digitalt eller vissa fall via telefon. Mer
information kommer.
‐ Treornas traditionella resa till Forntidsbyn ställs in.
‐ Renoveringen av matsalen fortgår och blir förhoppningsvis klar under våren enligt
plan. En namntävling kommer utlysas på skolan där klasserna ska komma på vad
deras nya restaurang ska heta. Fint pris till klassen för det vinnande bidraget utlovas!
‐ Då det tidvis varit stor skadegörelse på och utanför skolan under kvällar och helger
med stora kostnader som följ har nu förslag från förvaltningen kommit att stänga ner
skolans internet på kvällar och helger så att inte buset kan sitta utanför och ha fri
wifi.
‐ Två olika enkäter är på gång ut till elever och föräldrar. Från Skolinspektionen och
Borås Stads Klimatenkät.

‐
‐
‐

Borås Stad vill ha fler förstalärare på skolan. Idag finns det tre förstalärare, ev blir det
två ytterligare.
Handfat i omklädningsrummen kommer dröja, var inte så enkelt.
Kristina förhörde sig om hur närvarande föräldrar och deras barn upplevt året med
restriktioner och corona‐oro. De flesta tyckte att skolan gör ett bra jobb utifrån
situationen, vissa barn hade kännt viss oro. De flesta hade bara negativt att säga om
matsituationen, storleken på portioner mm. Detta är speciellt då matsalen byggs om
och restriktionerna gör att det måste begränsas hur många som är i
matsalspaviljongen. Maten kommer från Björkhöjdsskolan och är vanlig
husmanskost. Salladsutbudet är inte lika stort som vanligt annars liknande och bra.
Barnen äter på ganska små papptallrikar som blir små portioner men de får ta fler ggr
om de behöver.

6. Övriga frågor
‐ Hur länge kommer skolans dörrar hållas låsta? De kommer vara låsta våren ut
åtminstone. Låssystemen på alla skolor i Borås Stad kommer på sikt ses över ur
säkerhetssynpunkt. På några skolor finns redan ett låst system så att bara den med
behörighet till skolans lokaler kommer in.
‐ Det finns fråga och önskemål om att starta en Facebookgrupp för skolans föräldrar
där vissa ämnen och information kan tas upp utan att behöva hamna på
föräldraföreningen. Styrelsen lovade att diskutera frågan. Kristina flikade också in att
det inte bara alltid är positivt, att det kan bli filterlöst och risk för skvaller. På
föräldraföreningens möten finns möjlighet för alla att lyfta alla slags frågor, både
stort och smått.
‐ Förslag kom upp om att byta det stora trästaketet utmed Söderkullagatan mot ett
Gunnebostaket. Bättre insyn, bättre skydd mot utsparkade bollar och utspringande
barn. Kristina nämnde att skolgården borde få en översyn när renoveringen av
matsalen är klar.
‐ Tips kom på en app: Borås Stad Synpunkt och fel, där man kan ta ett kort på något
som är trasigt eller fel och skicka in det till Borås stad. Brukar vara snabba åtgärder.
Så ta gärna och promenera över och bakom skolgården på kvällar och helger, håll
koll, anmäl eller fota fel och brister och håll obehöriga på avstånd.
Med förhoppning om bättre belysning på skolgården och inget internet på kvällar och
helger så hoppas vi att obehöriga inte sitter vid skolan och förstör.
‐ Swischnummer till Föräldraföreningen 123 026 87 14. 100:‐/familj (ange barnens
namn och klass) eller bankgiro 5137‐5087. Nu även med QR, se anslag på skolan och
mejl från lärarna.
‐ Läs mer om oss och välkommen att delta www.trandaredskolan.se

7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande för ett historiskt första digitalt möte
med Trandaredskolans föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat.

Nästa möte: Torsdagen den 4 mars kl 19:00. Det kommer fortsättningsvis vara digitalt via
Teams. Vill du medverka, skicka ett mejl till föräldraföreningen så kommer en inbjudan till
nästa möte. Alla är välkomna!
Justerat i efterhand av Erica Sjöberg och Elin Birgisson.

