Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2022‐10‐06
Närvarande: Johan Bohman (Styrelse), Renée Zeybrandt (Styrelse), Kenneth Andersson (Styrelse),
Amanda Bjurén (Styrelse), Kristina Verdier (Rektor), Sandra Jagersjö 2a & 5b, Kristian Sandström 0c,
Per Karlsson Idr. Lärare, Emma Johansson 4a, Amanda Karlsson 1c, Mathilda Malmberg 3c, Lena
Glansberg 3c, Elisabeth Elmengård 1d på plats. Amela Keranovic, Erika, Karolina, Martina Österberg
var med via Digitalt via Teams.
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
Kenneth Andersson valdes till sekreterare. Renée Zeybrandt och Amanda Bjurén till justerare.
4. Genomgång av föregående mötes protokoll
Johan gick igenom förra mötets protokoll (finns tillgängligt på www.trandaredskolan.se)
5. Information av rektorn
Sandra Eriksson har gjort en ansökan ihop med Rektor om att få bidrag till ett utomhusklassrum till
Trandaredsskolan. Där skall det finnas möjlighet till undervisning och det skall finnas en scen och
enklare klassbänkar. Ansökan är gjord till Borås Stad.
Utvecklingssamtalsperioden är i full gång. I förskoleklasserna och klasser till och med 3:an får
föräldrarna fylla i skolans Klimatenkät vid utvecklingssamtalet. I åk 4‐6 är det eleverna själva som
svarar på enkäten.
Under höstlovet kommer det från skolan hall jobbas lite extra med att få eleverna att läsa, därför
kallar man lovet för Läslovet och skolan kommer då att erbjuda eleverna mer aktiviteter med
läsning. De elever som går på fritids under lovet kommer ha lite extra roliga aktiviteter under veckan
och det kommer att avslutas med en Halloween vandring. En oläskig halloweenvandring genom
skolan där man fokuserar på trygghet. På onsdagen har jag noterat att det var Hinderbrännboll? 31
okt studiedag med vikarier.
Den 31/10 är det utvecklingsdag för lärarna så de föräldrar som kan ha sina barn hemma den dagen
får gärna ha det!
En enkät från fritids visar att 98% av barnen är nöjda med fritids, 100% tyckte att det var bra med
vuxna på plats, 96% tycker att de vuxna lyssnar på dem, 86% tycker att det finns bra saker att göra,
100% känner att de får hjälp av en vuxen vid behov. 85% hittar en lugn vrå vid behov (detta visar väl
hur det är ställt med vår trånga skola)! Så Rektorn var glad över resultatet och hur skolan och
personalen upplevs.
6. Gymnastikläraren Per Karlsson hälsade på och berättade om sitt jobb
Per berättar att det finns två behöriga gymnastiklärare på skolan, det är han själv och Sebastian
Viktorsson. Uppdelningen är att Per har alla 5:or, 1:or, 2:or och 3:or och Sebastian har övriga klasser.

Generellt säjer han att de små barnen tycker att allt är kul på lektionerna. De stora barnen har haft
utegympa men från och med nästa vecka är det inomhus igen. Något som alltid fungerar och är
uppskattat är Friluftsdagarna, dessa ligger mest på våren.
Per tipsar också om att namna kläderna, då är det mycket enklare att hitta vems det kvarglömda
tillhör.
Per väntar med spänning på ny gymnastikhall, men han är inte övertygad om att det blir under hans
anställning ѧ
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Per berättade också att de stora barnen sällan duschar efter gymnastiken, men de mindre barnen
oftast gör det.
Vi fortsatte med en kort diskussion om handfatet i duschen, men lokalförsörjningskontoret som har
hand om frågan fortfarande efter 4 år inte klarat att lösa den.
Klasserna har lite färre barn i nu än för 15‐20 år sedan. Förr i tiden var det 30‐31 elever per klass och
nu är klasserna oftast runt 20 personer och ibland färre. Gymnastikundervisningen har också fler
timmar nu än förr i tiden, två 45 minuters lektioner i stället för en.
7. Övriga frågor
Johans tog upp att fotbollarna ibland kommer upp på baracktaken och undrar vad som händer med
dessa, Rektor och Per svarar att dessa tas ned lite då och då.
De klasser som inte fått åka till forntidsbyn (5:or och 6:or) undrade om dom kan få bidrag till
klassresa pga de inte fick åka till forntidsbyn i 4:an? Föräldrarföreningen beslutade att hjälpa som
inte kom iväg med ett bidrag om 5000 kr per klass om de skall åka på en klassresa eller liknande.
Det finns också ett bidrag från föräldrarföreningen till klassresa i 6:an och då kan man få 100 kr per
elev om man ansöker om detta hos föräldrarföreningen.
Föräldrarföreningen har köpt ett Chokladhjul som skall användas till Julfest och till Vårfest.
Parkeringsfickan utanför skolan på Trandaredsgatan (gamla busshållplatsen) har stoppförbud och
föräldrar som parkerat där har fått parkeringsböter. Det är höga böter på 700 kr, så undvik att
parkera där. Gamla parkeringen bakom gymnastikhallen är inte heller i ordning ännu. Så det är lite
problem att hitta parkeringar bra. Många lärare parkerar på Trandareds Ring så det kan vara ett tips.
Alla får kolla med sina klasser vad de vill göra till Julfesten, anmäl detta till Johan som ser till att inga
aktiviteter blir dubbelbokade. Pengarna som klasserna får in behåller de själva. Föräldrarföreningen
har bord att låna ut, men tank på att ta med egen belysning (obs! Ej levande eld), ström finns.
Glögg och varm choklad samt korvgrillning är redan uppbokade av klasser.
7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackar samtliga närvarande vid mötet med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte: Torsdagen den 10 November kl 19:00. Mötesinbjudan 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 Amanda Bjurén

