Möte med Trandaredskolans föräldraförening 2022‐02‐03 (digitalt)

Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Renée Zeybrandt (styrelse), Elin Birgisson (styrelse), Jenni
Holmberg (styrelse), Seada Mujcinagic, Sandra Jagersjö, Karolina, Amanda Bjurén, Martina Österberg,
Pernilla, Kristina Verdier (rektor),

1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare och justerare
Jenni Holmberg valdes till sekreterare. Elin Birgisson och Renée Zeybrandt till justerare.
3. Genomgång av föregående protokoll
Johan gick igenom föregående protokoll, se föräldraföreningens hemsida för detta protokoll.
4. Rektorn informerar
Lucia blev jätte fint ute på gården, stämningsfullt och lyckat. En lärare ramlade i snön och är
sjukskriven men är tillbaka i mars på viss tis. En vecka efter jul ledigheter bröt smittspridning
igång i hela skolan. Så det var bland annat 23 lärare borta under vecka 4, så många har det
aldrig varit. Då stängde klass 5 samt klass 6 i 4 dagar under vecka 3 och vecka 4 stängde klass
4 och tornet. Lärare fick hoppa in i olika klasser men det har fungerat otroligt bra och både
barn och lärare har haft rätt kul. Nu är de flesta tillbaka och det var nästan för mycket
personal denna vecka. Personalen fortsätter med möten online fram till efter sportlovet, sen
tillbaka till normala rutiner.
Flyttgubbar har flyttat möbler från matsalspaviljongen då renoveringen är klar för årskurs 6
och de har nu flyttat tillbaka, soluret kommer strax öppna också. Både föräldrar och barn har
hjälpt till otroligt bra under denna tid.
Unikum är fullt igång och verkar fungera som det ska. Fler föräldrar verkar titta nu på
meddelanden etc än pingpong. Där kan även personal se vilka föräldrar som sett
meddelanden och inte. Rektorn kan se mer övergripande kontroll över klasserna , eleverna,
omdömen och lärarnas planer. Utvecklingssamtalen i vår kommer ske via unikum förutom
förskoleklass som har samtalen senare i vår och för att de ska kunna träffas.
Nationella prov börjar nästa vecka, vecka 6, för årskurs 6 på tisdagen och torsdagen.
Personalplanering inför nästa år är pågående men det ser bra ut.
I vecka 8 brukar besked om förskoleklass samt högstadiet komma ut. Efter lovet får de i klass
5 välja mellan franska, spanska och tyska till 6an. Om man har svårt med engelskan kan man
välja det.

Vårfesten ser ut att kunna hållas utomhus i år, så vi kan börja planera för det. Styrelsen
fördelar ut på varje klass vad de ska göra på festen. Pengarna går till föräldraföreningen som
står för Skolkatalog med bytesbilder, Forntidsbyn för Åk 3, Lekredskap till
klasserna. Etc
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
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
6. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande vid möte med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat.
Nästa möte: Torsdagen den 10 mars kl. 19:00. Digitalt via Teams samt fysiskt i skolans matsal.
Mötesinbjudan via mejlutskick. Vill du medverka, skicka ett mejl till föräldraföreningen så
kommer en inbjudan till nästa möte.
Varmt välkomna allihopa!

