10 januari 2012
Styrelsemöte – Bromstensskolans Föräldraförening
Närvarande: Folke Bernhardsson, Charlotte af Klercker, Micke – föräldrarepresentant 1B, Solveig –
studierektor, Anne-Marie – klasslärare, Massi – Saltkråkans fritids

Aktuellt från skolan
Rektorstillsättning
En ny rektor är utsedd och Solveig träder in som tf rektor tills denne är på plats, troligen lagom till
påsk. Vem som blir ny rektor meddelas inom kort.
Utan rektor är det för tillfället ont om folk i expeditionen. Özlem, vikarie på Saltkråkan träder in som
timanställd för att avlasta.
Personalförändringar VT12
Inga omfattande ändringar.
Jenny Lins, klasslärare 2B är tjänsteledig och Malin Elfström är vikarierande.
Emma, klasslärare 4A slutar och Vanessa och ytterligare en till träder in som klasslärare.
Ulrika, fritidsledare på Mattisborgen ska ha barn snart och rekrytering av vikarie pågår.
Eggeby Gård
Bromstensskolan är den skola som utnyttjat avtalet mest under 2011 och skolan kommer att
fortsätta 2012. Skolan har tecknat det högsta abonnemanget motsvarande 50Tkr. BFF ser mycket
positivt på detta.
Hälsoveckan
Kommer att ske i mitten av maj – troligen vecka 19.
Folke förmedlar kontakt med Idrottslyftet. Eventuellt kan BFF bidra med stöd för detta. Skolan
återkommer.

Fritids
BFF vill höra mer om hur målen för fritids inom nya läroplanen ska uppnås. Den informationen som
delats ut vid information är inte tillräckligt detaljerad. BFF uttryckte även oro över bemanningen på
fritids då många föräldrar upplever den som otillräcklig.
Massi berättade att fritids följer de riktlinjer som Stockholm Stad anger gällande bemanningen – på
Saltkråkan är bemanningen 5,5 tjänster varav halvtiden är lagd till eftermiddagar så de alltid ska vara
6. Däremot anser personalen på Saltkråkan att mellanmålet är besvärligt eftersom det tar en
personal i anspråk. De har ansökt om att få extrapersonal som ska ta mellanmålet.
Det har tidigare förekommit att äldre från PRO och Fristad har varit delaktiga i verksamheten på
fritids. Skolan ställer sig positiva till förnyad kontakt.
BFF erbjöd sig att ta kontakt med PRO/Fristad för att höra om intresse finns.

Det är för närvarande ett mycket tufft klimat på flera fritids, ffa Ubåten. Personalen har reagerat på
en tuff attityd, språkbruk och bemötande mot elever och vuxna. Personalen söker nu föräldrarnas
samarbete för att komma till rätta med situationen.
Det beslutades att skolan och BFF i samråd ska gemensamt skicka ut ett brev för att upplysa föräldrar
om situationen. BFF ska diskutera om fokus för klassrepresentantmötet ska ligga på detta.
Folke förmedlar kontakt till Bunkeflo-rektor som jobbat aktivt med detta.
Skolan återkommer med förslag på gemensamt brev.
BFF återkommer med förslag på tema för klassrepresentantmöte.

Likabehandlingsplan
Solveig presenterade skolans likabehandlingsplan för BFF. Den kommer att publiceras på hemsidan i
början av februari.
I samband med publicering på hemsidan ska BFF informera sina klassrepresentanter att denna finns.

Skolans Öppet hus – 24 januari klockan 17-19
BFF har tillfrågats om vi kan ansvara för försäljning av korv, bulle och kaffe i samband med skolans
Öppet hus. Vi har sagt oss villiga att delta.
Solveig undersöker om skolan kan köpa in mat och fakturera BFF. Annars ska detta inhandlas. En
uppskattning om hur mycket som går åt har gjorts av köket.
I år har skolan beslutat att visa delar av verksamheten i samband med öppet hus. Klasser kommer att
vara öppna för alla och elever ombeds vara närvarande för att visa delar av verksamheten. Elever
som deltar kommer att få en dags ledigt som kompensation. Skolan kommer med info om detta inom
kort.

BFF - ekonomiskt bidrag
Saltkråkans pingisbord ska ersätta ASAP.
Massi och Lotta ber Micke återkomma med önskemål så att rätt bord kan inköpas.
Skolan önskar mjuka bollar till King-rutorna på gården.
BFF beslutade att köpa in en boll per klass. Inköp görs samtidigt som pingisbord.
BFF presenterade önskemål om att få köpa in handspritsautomater till matsalen. Skolan är positiva
till förslaget men vill se en beskrivning. Skolan uppmärksammr oss om att det är va 500 personer som
passerar matsalen varje dag och uttrycker viss oro för åtgången.
Niko återkommer till Solveig med beskrivning och beräkning gällande åtgång.
Skolan ska fundera och återkomma gällande fler önskemål för bidrag.

Övrigt
Klassombudslista bör Annette på expeditionen ha.
Anna kontaktar Annette.
Trafiksituationen - diskussion fördes om uppvaktning av stadsdelen för att få tydligare skyltning om
30 i området, ffa längs Rissnavägen i anslutning till Saltkråkan. Förslag finns att genomföra
namninsamling med samtliga förskolor i Bromsten för att få större effekt.
Inget nytt möte beslutat.

