Styrelsemöte i Bromstensskolans föräldraförening
Onsdagen den 27 november 2013, kl 19.30-21.30
Bromstensskolans personalrum
Närvarande: Stefan Hervén, ordförande
Michael Biberfeld, kassör
Anna Branteby Schnelzer, sekreterare
Cilla Söderhäll
Anna Ågeby
Rektor Per Hansson, punkt 4

Protokoll
1. Dagordningen godkändes
Dagordningen frångicks i diskussionerna och därmed även i protokollet.
2. Föregående protokoll från 2013-11-14
 Bankkort beställs, det ingår i årskostnaden för internetbank.
 Nya kontaktbladet är klart och har gått ut till alla föräldrar via mail och
ryggsäckspost.
 Söndagen den 1 december är det skidbytardag i skolans matsal kl 10-12.
Michael och Anna S håller i det. Anslag finns på skolan och Per har skickat
ut information via mail.
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 samarbetet med Föräldraföreningen. Han ser
föreningen som en oberoende intresseorganisation som han hoppas att skolan
ska ha ett gott samarbete med. Föreningen är självklart fri att driva de frågor
man vill, men Per hoppas att samarbetet i första hand ska handla om skolans
kärnfrågor. De ekonomiska bidrag som Föräldraföreningen kan bistå med är
välkomna, men inte avgörande. Istället hoppas Per att vi kan prata mer om hur
föräldrarna och Föräldraföreningen kan hjälpa till i arbetet att utveckla skolan.
Styrelsen svarade att vi är inne på samma linje, att tex studiero är ett av årets
fokusområden, men att vi ändå kommer fortsätta ta upp en del praktiska frågor.
 Cilla planerar att vara med på ett flera elevrådsmöten. Hon är välkommen, säger
Per. Styrelsen undrar vad elevrådet beslutat att använda sin budget till. Per vet
inte, men lovar påminna Isa Bali, som håller i elevrådet, om detta.
 Styrelsen undrar över trafiksituationen utanför Cervins väg 21. Per har påpekat
för Trafikkontoret att det saknas markeringar i/vid gatan om att där pågår
skolverksamhet. Per återkommer när han får svar, han ser ingen anledning för
Föräldraföreningen att agera i frågan ännu.
 Toaletterna vid matsalen har sanerats under föregående läsår, men det har inte
räckt. Per berättar att fastighetsägaren är informerad om situationen och ska titta
på det. Under tiden städas dessa toaletter 3 ggr dagligen.
 Barn har klagat på duscharna i killarnas omklädningsrum. Som tidigare
idrottslärare tycker Per att de är ok. Det är rent och hyfsat fräscht, men det luktar
speciellt eftersom det är blött hela dagarna. Per uppmanar styrelsen och andra
föräldrar att själva besöka omklädningsrummen för att bilda sig en egen

uppfattning. Däremot ska det sättas upp insynsskydd i killarnas dusch så att man
inte kan se rakt in i duscharna från ytterdörren.
 Per berättar att skolan arbetar med bättre rutiner för rastvakterna. Man har fått
leksakerna man beställt och boden ska troligen öppnas igen inom kort. Styrelsen
påpekar att det måste vara prioriterat att barnen har något att göra på rasterna.
 Skolinspektionen. Styrelsen har reagerat på att skolan fick många och allvarliga
anmärkningar av Skolinspektionen under våren 2013. Per menar att skolan
försökte åtgärda så mycket man kunde innan inspektionens besök, men
resultatet var ändå väntat. En lång diskussion följde och Per lovade återkomma
till skolans åtgärder i sina månadsbrev.
 Studiero var ett av de områden skolan fick kritik av Skolinspektionen för. Det är
också ett område som styrelsen valt att prioritera under året. Nu vill vi ha Pers
syn på hur denna ska förbättras. Per berättar att han tidigare arbetat med
attityder och normer i arbetsgrupper. Han tycker att förändringsarbetet går
framåt på skolan, men inte så fort som han hade önskat. Nu tycker han att det
börjar vända. Det finns en tydlig konsekvenstrappa för elever som beter sig illa.
Men det viktigaste för att skapa studiero i klassrummet är en skicklig, väl
förberedd lärare med goda ledaregenskaper. Per och Malin Levelius besöker alla
lärare i sina klassrum varje år, dessa besök ger man sedan personlig återkoppling
på. De lärare som behöver extra stöd får det av Per eller Malin, men det finns
ingen regelbunden handledning.
 Per påminner om enkäten till alla föräldrar som skickades ut förra året. Han
skulle vilja skicka ut en enkät varje termin, men undrar om det blir för ofta.
Styrelsen tycker att det kan vara rimligt att fråga varje termin, men enkäten får
inte vara för omfattande. Det vore också bra med någon sorts återkoppling om
resultatet, även om man naturligtvis inte kan hänga ut någon enskild personal.
 Barnen får varje termin göra en enkät som handlar om deras klasslärare och
situationen i klassrummet. Den enkäten är ett av underlagen vid lönesamtal.
 Diskussion om utveckling av Bromstensskolans dag. Per föreslår att man ska
bjuda in fler aktörer i närområdet, tex nattvandrarna, ungdomsgården och
polisen. Generellt tycker Per att vi ska tänka på att locka barnen för då följer
föräldrarna med, tex bjuda in barnen till disko och samtidigt ha föreläsning för
föräldrarna.
 Föräldraföreningen får gärna använda skolans mailsystem för information till
föräldrarna. Vi ska skicka material i Word-format till Per så skickar han ut.
5. Övriga frågor / Frågor från medlemmar
Hur står det till med den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen? Styrelsen
sätter fokus på denna fråga på nästa möte.
6. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 29 januari 2014, kl 19.30-21.30.
Per deltar. Fokus på fritidsverksamheten.
7. Mötet avslutas
Vid tangenterna, Anna Branteby Schnelzer

