Bromstensskolans föräldraförening
Styrlesemöte 2014-05-21
Närvarande: Stefan Hervén (ordf), Cilla Söderhäll, Anna Ågeby, Michael Biberfeldt, Anna Schnelzer
(sekr)
1. Dagordningen godkändes. Tillägg: klassombildningen i årskurs 3
2. Frågor till rektorn:
 Handdesinfektionsapparaterna ska finnas kvar. Men en är trasig och går inte att laga.
Det är svårt för föräldraföreningen att köpa påfyllning. Därför kommer föreningen
överföra pengar till skolan som i fortsättningen fyller på den kvarvarande apparaten
själv.
 Per funderar vidare på en form för introduktion i modern matematikundervisning för
föräldrar. Ev blir det av i höst. Per menar att föräldrar kan göra mer nytta genom att
läsa med sina barn, skapa läxrutiner och ge förförståelse inför nya arbetsområden.
Läxorna ska var konstruerade så att barnen kan klara av dem utan föräldrarnas hjälp.
 Bromstensskolans dag blir den 16/9.
 Klassombildning i åk 3 och 6-årsgrupperna. Anna S berättade hur informationen om
klassombildning inför höstens årskurs 4 gått ut i klass 3a. Det har lett till mycket
upprördhet och protester framförallt i klass 3a. Man har reagerat starkt på att
beslutet inte föregåtts av någon som helst information och arbete i årskursen under
våren. Det blev en stor chock för många barn. Per svarar att det är olyckligt att
beslutet fattades så sent, att barnen informerades så sent som den 14 maj och att de
nya klasserna då inte var klara. Men bara ett par enstaka föräldrar har hört av sig till
honom och bara från klass 3a. Beslutet står fast. Pedagogerna i åk 4 föredrar att få
nya klasser att jobba med, det kan vara bra för många barn att bryta negativa
mönster och skaffa nya vänner. Klasserna är av mindre betydelse, det är meningen
att eleverna ska känna att de går i en stor årskurs och sina gamla klasskamrater
kommer de träffa på raster och Ubåten. Inför kommande år kommer splittring av
årskurs 3 vara utgångspunkten och endast i undantagsfall kommer man behålla
klasserna till åk 4.
Även 6-åringarna splittras inför hösten. Det har varit meningen hela tiden, men
eftersom vissa förändringar gjorts i grupperna under våren har en del föräldrar trott
att grupperna skulle vara kvar i sin nuvarande form. Per beklagar att 6årsverksamheten inte blivit riktigt som planerat. Det var meningen att pedagogerna
skulle arbeta mer tillsammans och bygga ihop en stor årskurs. När man sedan lärt
känna barnen skulle man sätta ihop jämna och väl fungerande klasser inför åk 1.
Istället har grupperna etablerats som klasser och pedagogerna har arbetat på
traditionellt vis med sina egna klasser. Till nästa läsår ska det nya arbetssättet bli
tydligare.
 Per informerar om nytt upplägg för elevrådet. Elevrådet ska få en annan roll, där det
handlar mer om skolutveckling än tex regler på fotbollsplanen.
3. Föregående protokoll. Inköp till fritidshemmen är gjorda. Biljardbord ska köpas till Ubåten.
4. Bidrag till skolan.
 Föreningen har gett 10.000 kr i bidrag till scenljus.
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Handdesinfektionssprit är inköpt, men i fortsättningen sköter skolan de inköpen
själva enligt punkt 2.
Bromstensskolans dag
 Bromstensskolans dag blir tisdagen den 16 september.
 Information om årskursernas arbetsuppgifter går ut före sommarlovet.
 Uppstartsmöte tillsammans med klassrepresentanterna hålls måndag den 8
september kl 19.
Innehållet i nästa kontaktblad diskuterades. Bladet skickas ut före sommaren.
Mötesdatum ht 2014
 Höstens styrelsemöten blir 27/8, 15/10, 12/11 och 14/1.
 Årsmöte blir onsdagen den 22/10.
Inga frågor från medlemmar
Inga övriga frågor
Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 27 augusti kl 19.30-21.30

