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Klassombudsmöte för Bromstenssskolans föräldraförening.
Närvarande: 13+4 personer närvarande
Per Hanson – ny rektor
Mötet inleddes med att Per Hansson, skolans nya rektor presenterade sig och sina tankar för skolan.
Här följer några punkter ur Per Hanssons introduktion:
Viktigt med en bra konstruktiv dialog med föräldrar och föräldraförening.
Vill engagera föräldrar för att våra barn ska bli jätteduktiga i skolan.
Vill vara mycket ute i verksamheten för att se och coacha, som ledare men inte lärare.
 Ordning och reda är viktigt – tydliga krav på elever och duktiga lärare.
 Bra grundstruktur i verksamheten.
Per berättade aven lite om sin bakgrund: Lång erfarenhet av skolan. Idrottslärare och matte samt
data/IT. Kommer senast från Tullinge, Trädgårdsstadsskolan (F-9). Erfarenhet av organisationsarbete
både inom skolan och privata näringslivet. Intresserad av IT och kommer att drivas inom skolan –
både lärare och elever ska bli duktiga.
Presentation av BFF
Många saker som skolan inte får ta ut avgifter för – utflykter, aktiviteter. Här kan BFF bidra.
Bromstensskolans dag – september. Krävs deltagande från barn och föräldrar för att det ska funka.
Stödjer skolpoliser, hälsoveckan, idrottsutrustning – pingisbord, bollar till skolgården,
kulturaktiviteter – asiatisk tema, teater under sportlovet, musik, konsert, pysselmaterial till
lovverksamhet på fritids.
Trygghet för barnen och säkerhet – ska gå en säkerhetsvandring.

Redovisning av diskussionspunkter
Vad är viktigt på mina barns skola?
Fysisk trygghet: Yttre säkerhet, skolgården, ledarskap. Rutiner kring incidenter.
Psykisk trygghet
Personaltäthet – raster, fritids ger trygghet
Stabil personalgrupp med fungerande samarbete. Just nu är det många vikarier på fritids vilket
skapar oro i personalgruppen och hos barnen.
Dialog och tydligare kommunikation med och till föräldrar – om personalförändringar, verksamheten
Ordning – för få krokar vid klassrummen så allt hamnar på golvet.
Coachning till lärare och inte uppmaningar och brev hem till föräldrar
Renlighet – toaletterna borde städas oftare
Alla barn ska ha möjlighet att gå på alla lektioner – idrotts-/musiklärare måste ersättas, vikarie på alla
lektioner, bättre dokumentation för överlämning till vikarier
En positiv attityd och språkbruk mellan elever
Förmedla lust att lära – intresserad personal

Detta önskar vi att BFF engagerar sig i
Att tjejer och killar får göra saker tillsammans – personal ofta närvarande vid fotbollsplan medan vid
flicklek finns inte samma närvaro
Tillämpning av värdegrundsarbete/likabehandlingsplan – viktig punkt för rektor och BFF
Utjämna ekonomiska klyftor
Fritidsaktiviteter
Trafik vid korsningen – bilar till och från skolan
Påtala behov av åtgärder kring lärare som är olämpliga
Idéer
Mer aktiviteter på fritids – utveckla aktiviteter inne
Extern inspiration – fritidskör, danslektioner, använda lokalerna

