Digitalt möte med Trandaredskolans föräldraförening 2021‐03‐04
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Åsa Mossberg (styrelse), Kenneth Andersson
(styrelse), Kristina Verdier (rektor), Elin Birgisson (styrelse), Erica Sjöberg (styrelse), Jenni
Holmberg (styrelse), Helena Ishizaki, Sandra Jagersjö, Jeanette Alfredsson, Malin Jardle
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
Elin Birgisson valdes till sekreterare. Åsa Mossberg och Erika Sjöberg till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
5. Information från rektorn
‐ Februarilovet har passerat och det har varit ett lugnt lov med låg närvaro på
fritidshemmet. Många har troligtvis avstått från fritidsverksamhet pga.
Smittspridningen. Den traditionella innebandyturneringen hölls som vanligt och
barnen har fått har många aktiviteter utomhus.
‐

Trandaredskolan har nu fått besked om vilka de nya eleverna i förskoleklasserna blir
till läsår 2021/2022. Förskolebarnen är ca 82 till antal och kommer från ca 34 olika
förskolor. Tillsammans kommer det bli 4 nya klasser på Trandaredsskolan.

‐

Rektorn meddelar att årskurs 6 har fått information om vilka skolor de har blivit
tilldelade inför kommande läsår. Många av eleverna kommer att starta högstadiet på
Daltorpsskolan.

‐

Fritidsverksamhetens sommarjour hålls vecka 28–31 på Kristinebergsskolan.
Rektorn informerar att sommarjouren kan komma att hållas på respektive skola
beroende på smittläget när vi närmar oss sommaren. Det mest troliga i dagsläget är
att sommarjouren hålls på Kristinebergsskolan.

‐

Studiedag 8/3: Lärarna kommer få ta del av en föreläsning ’en porrfri barndom’ som
hålls digitalt genom Nätverk Daltorp. Syftet är att öka kunskapen om barns utsatthet
på nätet och hur lärarna kan bli mer uppmärksammade på barns beteenden kring
ämnet. Föreläsningen kommer inom kort även erbjudas till vårdnadshavare.
Förskolelärarna kommer ägna dagen åt att lägga upp en plan för kommande
förskoleelever och fritidspedagogerna planera rastaktiviteter och inventera material.

‐

Fritidspedagogerna har skickat in ett mail med en förfrågan på 5000 kr till material
för rastaktiviteter. Styrelsen beslutar om att bistå och rektorn meddelar att hon
lägger till 5000 kr.

‐

Matsalen blir försenad men kommer att stå klar 26 juni enligt den nya planen
Kristina har fått in många bra och roliga förslag på namn till matsalen från alla
klasser. En jury ska nu utses och en vinnare ska koras.

‐

Klimatenkäten har skickat ut till vårdnadshavare för förskoleklasser upp till år 3. År 5
och 6 svarar själva. Enkäten kommer gås igenom av rektorn och presenteras i stora
drag till föräldraföreningen Skolinspektionens enkätresultat kommer också att
presenteras för föräldraföreningen.

‐

De nationella proven närmar sig.
För år 6 är proven inställda pga. Pandemin och ett bedömningsstöd har givits till
lärarna.

‐

Ett lite sent men likväl ett stort tack riktades till föräldraföreningen som överlämnade
julgodis i julas.

6. Övriga frågor
‐ Helena meddelar att hon har fått information om att ett handfat i gympasalens
omklädningsrum ska stå klart senast till sommaren. Ett glädjande besked!
‐

Det efterfrågas att en vuxen finns närvarande på fotbollsplanen då det ibland upplevs
som ett hårt klimat i spel och laguppställningar mellan barnen. En vuxen kan finnas
på plats för att styra upp och hjälpa barnen med fair‐play. Rektorn svarar att det
alltid finns rastvakter ute, men hon är medveten om problemet och ska ta med sig
önskemålet. Hon berättar också att det finns en åtgärdstrappa som berör
fotbollsplanen och fair‐play. Trappan används och överträdelser innebär exempelvis
en risk för avstängning från fotbollsplanen under en begränsad tid.

‐

Pandemin innebär att barn med minsta förkylningssymtom ska vara hemma. Detta
kan tyvärr leda till hög frånvaro. Föräldrar har med anledning av detta fått hem ett
formulär. Frågorna upplevs tyvärr som något ifrågasättande då man bara försöker
förhålla sig till rekommendationerna. Rektorn berättar att formuläret skickas ut som
en rutin av klasslärarna vid en frånvaro på minst 20% under en månad. Syftet är att få
en fram en dialog med vårdnadshavare om skolsituationen och tar inte full hänsyn till
de rekommendationer som nu råder kring även lätt sjukdom.

‐

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: Tors 15 april 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 Åsa Mossberg.

