KLASSOMBUDSTRÄFF
Datum: 7/5 2013 kl 18.30-20.00
Plats: Matsalen på skolan
Närvarande från styrelsen; Anna Forsell, Stefan Hervén,
Michael Biberfeldt, Anastasia O’Reilly, Nikos Tzelepis och
Rickard Bernhardsson
Klassombud från Fa Monica Gunnarson, Fb Ulrika Nilsson, 1c Petra Janson, 2a Madeleine
Miljeteig, 3c Niklas Palm, 4a Cilla Söderhäll var närvarande. Utöver det föräldrar från
förskoleklasserna och kommande förskoleklasser.
Ordförande Anna hälsar välkommen till klassombudsträffen och lägger upp dagordningen.
Först ut var Helen Pratt som informerade om föräldravandring. Planen finns att starta en
grupp här i Bromsten. Om man blir ca 25 personer så blir det ca 3-4 ggr per år som man deltar
i föräldravandringen. Om intresse finnes maila gärna helen@pratt.se.
Därefter var det rektorn Per som fick ordet. Han informerar om omorganisationen som
kommer att ske på skolan. Tanken är att det skall bli en mer sammahållen grupp årkursvis från
de förberedande klasserna till 3:an. Man skall skapa arbetslag av pedagoger och
fritidspersonal som då kan planera tillsammans. Personalen blir mer engagerad. Detta för att
den
nya
läroplanen
skall
kunna
följas.
Information
finns
på
http://www.bromstensskolan.org/nyorg/ där även frågor och svar finns. Många frågor kom
från undrande föräldrar och samma frågor finns på den. Tanken att det kommer att bli 4
arbetslag som har hand om klasserna, pedagogen och minst en fritidsledare kommer att följa
med i årskursbytena.
Rickard från styrelsen gick igenom allt som föräldraföreningen har genomfört. Framför allt är
det att arrangera Bromstensskolans dag tillsammans med klassombuden och deras klasser med
försäljning och aktiviteter. Vi har sponsrat med julpyssel, bollar, ljudanläggning, pingisracket,
anmälningsavgift till Schack 4:an. Hjälpt till med att köpa in och skänka kameror och
skridskor till skolan. Ordnat en skidbytardag. Varit med i diskussionen om hur
trafiksituationen ser ut runt skolan tillsammans med skolan och Trafikkontoret. Tillsammans
med rektorn sanerat ett par gånger toaletterna vid Kajutan. Installerat handdesinfektions
dispenser vid matsalen. Gått skyddsrond på skolan.
När detta var avklarat satt kvarvarande deltagare och funderade över hur vi skall göra
föräldraföreningen mer synlig. Föreningen måste synas mer med hjälp av tillexempel
anslagstavlor vid fritids, föräldrarna hämtar ju barnen där. Ta hjälp av det nya mailsystemet
Carma från skolan, för att nå ut till alla föräldrar. Använda klassombuden innan styrelsemöten
för att få in funderingar och tankar från barn och föräldrar. Ev fortsätta med utskicken till
föräldrarna.
Sammanfattare; Michael Biberfeld

