Styrelsemöte i Bromstensskolans föräldraförening
Onsdagen den 29 januari 2014, kl 19.30-21.30
Bromstensskolans personalrum
Närvarande: Stefan Hervén, ordförande
Michael Biberfeld, kassör
Cilla Söderhäll (antecknade)
Rektor Per Hansson, punkt 4
Förhinder: Anna Branteby Schnelzer och Anna Ågeby

Protokoll
1. Dagordningen godkändes
Dagordningen frångicks i diskussionerna och därmed även i protokollet.
2. Föregående protokoll från 2013-11-27
Söndagen den 1 december var det skidbytardag i skolans matsal kl 10-12.
Michael och Anna S höll i det. Det mesta av de inkomna sakerna såldes även.
Detta verkar vara en uppskattad verksamhet varför vi beslutade att fortsätta
även nästa år. Skidbytardagen bör dock ligga tidigare på säsongen (oktober eller
tidig november). Möjligen kan verksamheten ev även utökas med tex
fikaverksamhet. Detta skulle kunna vara ett bra tillfälle för klasser att samla in
pengar till klasskassan, kanske en fast årskurs (tex 5) som erbjuds detta varje år.
3. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
Förberedande diskussion om punkt 4.
4. Diskussion med rektor Per Hansson
 Per presenterade sin syn på fritidshemmens pedagogiska verksamhet.
Bemanningen innevarande läsår är lite högre (+0,5 tjänster) än föregående läsår.
Detta är över snittet vad gäller bemanningen i Stockholm stad. Det allra
viktigaste är dock förstås hur verksamheten fungerar inte det faktiska antalet
elever/vuxen. Grundverksamheten fungerar väl. Biträdande rektor Malin
Levelius driver tillsammans med en utvecklingsgrupp den kontinuerliga
utvecklingen av verksamheten på fritidshemmen. Den nuvarande tanken är att
barn och personal för kontinuiteten kommer att vara kvar i samma lokaler under
lågstadietiden (åk 1-3).
 Den obligatoriska upphandlingen av städningen i skolans lokaler pågår.
 Toaletterna vid matsalen kommer att renoveras. Exakt tidpunkt ännu inte
fastställd, men det är på gång. Per är i kontinuerlig kontakt med hyresvärden om
detta.
 Frågan om skicket av övriga toaletter har lyfts. På dessa toaletter handlar det mer
om själva användandet. Hårt tryck på toaletterna som därmed emellanåt inte är
så fräscha.
 Per har en önskan om ett nytt toalettprojekt som består i att varje klass får sin
egen toalett att renovera och därtill en liten budget. På detta sätt kan toaletterna
fräschas till och för barnen blir det ett nyttigt projekt, vad gäller design, budget,
gemensamma beslut och mycket annat.







Trafiksituationen utanför Cervins väg 21. Vägen kommer att skolskyltas. Exakt
vad detta innebär är det Trafikkontoret som avgör. Per är i kontakt med
Trafikkontoret om detta.
Trafiksituationen vid Bromstensskolan på morgnarna har förbättrats påtagligt
sedan ombyggnaden. Per kommunicerar även med Spiran då även deras
föräldrar berörs av förändringen.
Styrelsen undrar om det finns möjlighet/intresse från skolans håll att erbjuda
föräldrar en liten introduktionskurs till dagens matematikundervisning i skolan.
Per uppskattade förslaget och funderar ut ett förslag på upplägg. Han påpekade
att i nuläget pågår ”mattelyftet” vilket innebär att i princip alla matematiklärare
genomgår under läsåret en vidareutbildning inom ämnet. Sättet att tänka
matematik har förändrats. Per påminde även om möjligheten att hjälpa sina barn
genom pedagogiska spel på nätet. En del av dessa går att hitta med hjälp av
länkar på Bromstensskolans hemsida (bromstensskolan.org/KL). Per kommer
även att påminna om detta i kommande rektorsbrev. Det viktigaste av allt är att
läsa för och tillsammans med barnen. Allt blir lättare om man är läsvan.
Diskussion om utveckling av Bromstensskolans dag. Förslag uppkom att flytta
dagen till våren och även bjuda in aktörer som arbetar med förebyggande
nätverk och åtgärder för ungdomar i omgivningen. Skolans dag ingår då mer som
en del av avslutningen av det gångna läsåret.

5. Övriga frågor / Frågor från medlemmar
Den 6 mars kl 18-20 kommer ett medlemsmöte där föräldraföreningens stadgar
föreslås ändras enligt tidigare förslag (se årsmötet
http://ffbromsten.se/arsmote.html). I samband med detta kommer en
föreläsning av Magnus Blixt att hållas (kl 18:30-20) med temat Hur kan vi
hantera konflikter kring läxor, Få en bättre kontakt med skola & lärare, Bygga
självförtroende & ansvar, Sätta gränser. Enkelt fika kommer att finnas. Efter kl 20
finns Per tillgänglig för frågor. För medföljande barn kommer film och popcorn
eller liknande att erbjudas. Information kommer att gå ut via Karma. Anmälan till
mail (info@ffbromsten.se) eller facebook.
6. Nästa styrelsemöte
19 mars 2014, kl 19.30-21.30.
Per deltar.
7. Mötet avslutas
Cilla Söderhäll antecknade

