Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2022‐09‐08
Närvarande: Johan Bohman (Styrelse), Renée Zeybrandt (Styrelse), Kenneth Andersson (Styrelse),
Amanda Bjurén (Styrelse), Jeanette Alfredsson (Styrelse), Johanna Drugge (Styrelse), Sandra Eriksson
(lärare), Kristina Verdier (Rektor), Annelie Ekelin (lärare), Seada Mujcinagic, Pernilla Olsson, Ann‐
Kristine Dalviken, Emma Johansson, Karolina ?, Rebecca Braunstein.
1. Mötet öppnade
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
3. Val av sekreterare och justerare
Amanda Bjurén valdes till sekreterare. Jeanette Alfredsson och Renée Zeybrandt till justerare.
4. Genomgång av föregående mötes protokoll
Johan frågar om det är okej att inte gå igenom föregående mötesprotokoll vilket deltagarna
godkänner.
5. Information av rektorn
Kristina informerar om att de har haft en lugn start på höstterminen.I år har de tre nya
förskoleklasser där det nu i starten är ett stort trygghetsarbete. Detta har i stora drag gått bra.
Personalförändringar tas upp där i årskurs 6 har både Viktoria och Hanna slutat och ersatts av Ann‐
Marie Antonsson som är förstelärare i engelska samt Agneta Alveljung som även hon är utbildad
lärare.
Solvagnens fritidshem har fått en ny fritidspedagog som kommer direkt från utbildning och heter
August Eliasson. Sara som tidgare haft musiken har slutat och ersatts av Andreas Fredriksson som
kommer tillbaks efter föräldraledighet.
Trandaredskolan har personal på plats och hög andel utbildade lärare och fritidspedagoger. Detta i
jämförelse med många andra skolor i Borås området där lärartätheten är lägre.
Rektorerna i område 1 har precis haft utvecklingsdagar där de har tagit fram vad Trandaredskolan
har att arbeta med och utveckla vilket är följande:
‐ Utveckla matematikundervisningen, nu börjar även årskurs 4 med singaporemodellen.
‐ Utveckla bedömning och betygssättning, diskussion kring hur de gemensamt tänker kommer ske.
‐ Utveckla Fritidshemmens arbete. Trandaredskolan har 5 fritidsavdelningar. Det är svårare att hitta
utbildad personal till fritids, för närvarande finns det 6 utbildade fritidspedagoger anställda. Förra
året skrevs en plan för hur arbetet på fritids ska ske och vad det innebär att arbeta på fritids. Denna
plan måste all ny personal sätta in sig i.
‐ Utveckla jämlikheten mellan de 3 förskoleklasserna för en mer likvärdig utbildning.
6. Besök av Annelie Ekelin

Annelie berättar lite om sig själv, att hon är förstelärare i specialpedagogik och arbetar som
speciallärare i ett team av tre lärare på Tranan. Mötesdeltagarna blir inbjudna till att efter mötet
besöka Tranan för att få se lokalerna. Huvuduppdraget på Tranan är att stötta lärare och elever. Det
finns även två lärare till som för tillfället arbetar ute i klasser som också är knutna till Tranan.
Annelie har ett varierande jobb och arbetar med alla åldrar. Öppnar upp för frågor och det kommer
frågor kring hennes hund som varit läshund på skolan men som tyvärr inte är i livet längre.
7. Övriga frågor
‐ Johan informarer om Sandras bok som snart är klar som handlar om Trandaredskolans historia och
att för att kunna söka bidrag från sparbanksstyrelsen kan hon behöva ha en förening bakom sig och
Johan berättar att detta är något som styrelsen enats om att stå bakom och att det även finns
möjlighet till att bidra med pengar ifall det skulle behövas.
‐ Bostadsföreningen på källhagsgatan 33 vill be om att eleverna ska sluta gå igenom deras buskar på
vägen ner till Kransmossen. Eleverna genar över lekplatsen både till fots och på cyklar, precis ovanför
förskolan. Rektor ska informera lärarna som ska sprida informationen vidare i sina klasser.
‐ Information om Vårfesten. Vinsten blev totalt 35 600 kr vilket är kostnaden för att skicka årskurs 3
till Ekhagens forntidsby.
‐ Renée berättar om att hon till föräldramötet i årskurs 4 använde sig av utskrivna QR‐koder på
borden vilket gav resultat i högt antal betalande familjer i klasserna. Fler uppmanas att använda
utskrivna QR‐koder till föräldramöten. Renée påminner också om betalning då de är få som ännu
betalat.
‐ Annelie frågar om vilka frågor som föräldraföreningen driver just nu, vilket för tillfället är inga
frågor.
‐ Trandaredskolan kommer satsa på att fortsatt vara tre paralell vilket innebär att de kommande
åren kommer de inte ta in fler än tre klasser per år. Tron enligt rektor är att Myråsskolan ska kunna
svälja sitt elevantal vid färdigställning. Majoriteten av Trandaredskolans elever bor på Trandared.
Skolan är trångbodd och just nu går det 500 elever i lokaler som är gjorda för 400.
‐ Annelie lyfter att skolgården är sliten och undrar om detta är en fråga som föräldraföreningen kan
driva framåt. Textilläraren på skolan har dragit i det men kört fast, hen har även gjort en skrivelse
som ordförande önskar att få ta del av till nästa möte.
‐ Fråga om hur det varit med krossade rutor och rektor informerar om att det varit lugnare just nu.
Allt krossat glas och klotter polisanmäls och trandaredskolan har också ansökt om att få
kameraövervakning.
‐ Frågan om att öppna fritidsgården kommer på tal och att även den borde drivas av
föräldraföreningen eller om det trots allt är en fråga för politiken.
‐ Information om att Julfesten kommer att bli av torsdagen den 8 December där varje klass
arrangerar ett bord själva. Föräldraföreningen kommer ansvara för chokladhjul och för att det inte
ska bli så att alla klasser har samma.
‐ Rektor får frågan om vad trygghetsteamet är och hon informerar om att de arbetar mot kränkande
behandling och behandlar de incidenter som rapporteras in. Arbetar även förebyggande genom att
prata i klasser om hur man ska vara emot varandra. Skolans nya kurator ingår i teamet och hon heter
Sanna Ottosson. Till nästa gång tar rektor med likabehandlingsplanen.

7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackar samtliga närvarande vid mötete med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte: Torsdagen den 6 Oktober kl 19:00. Mötes ínbjudan sker via mailutskick. Vill du
medverka? Lämna ditt intresse på www.trandaredskolan.se/kontakt. Läs mer om oss på
www.trandaredskolan.se
Alla är välkomna!
Justerat i efterhand av Renée Zeybrandt och Jeanette Alfredsson

