Styrelsemöte Bromstensskolans Föräldraförening 2015-04-15
Närvarande: Cilla Söderhäll (ordf), Michael Biberfeldt, Thomas Bengtsson, Caroline
Skaghammar, Anna Schnelzer (sekr)
1. Dagordningen godkändes.
2. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet.
a) Ca 25 vuxna är anmälda till arbetsdagen den 18/4.
b) Studiero – konsekvenstrappan. Vi återkom till en diskussion som bordlagts vid ett
tidigare möte. Konsekvenstrappan har vi föräldrar fått höra ganska mycket om.
Men hur blir det för de elever som sköter sig hela tiden? Hur uppmärksammas de?
Det kan upplevas tröstlöst att sitta dag ut och dag in på lektioner och störas av
samma elever hela tiden. Caroline berättade om det engelska skolsystemet med
åldersintegrerad indelning av eleverna och där grupperna tävlar i att göra bra saker
för att samla poäng till sin grupp.
3. Diskussion med rektor Per Hansson.
a) Arbetsdagen 18/4. Skolans förberedelser är på god väg. Det kommer finnas några
personal i tjänst. 5-6 arbetsstationer med allt material på plats. Skolan står för
materialet och föräldraföreningen står för korv, dricka och kaffe till alla som
jobbar.
b) Studiero. Konsekvenstrappan fungerar bra för de flesta elever. Men det är svårare
att bryta det negativa beteendet hos vissa elever och i de klasser med stora
problem. Per gillar inte tanken på att tävla i att göra bra saker. När man tävlar är
det alltid någon som förlorar. Istället arbetar man med positiv förstärkning av bra
beteende. Det gör man på olika sätt i olika klasser och i olika åldrar. Flera klasser
samlar legobitar i en burk. Bra saker genererar en legobit, olika stor beroende på
vad det är. När burken är full får klassen en belöning som de bestämt tillsammans.
Styrelsen undrar om detta inte gör att det ständigt är de som är stökiga som får
uppmärksamhet, antingen för att de missköter sig eller för att de gör något bra? Per
svarar att alla barn kommer inte få lika mycket uppmärksamhet, för en del behöver
mer. Men lärarna gör sitt yttersta för att hinna med alla.
c) Övrigt. Matsalen har fått nya tysta stolar. Golven är nybonade och man spelar
klassisk musik för att skapa lugn. Skolan testar sig fram för att skapa en lugnare
matsal.
4. Föregående protokoll.
Solvalla – Caroline återkommer med kontaktuppgifter till Per.
Trafiksituationen – Per har tagit upp detta i flera rektorsbrev och även bett om
föräldrarnas hjälp att påminna de som lämnar med bil att ta det försiktigt och ALDRIG
backa. Det har haft tveksam effekt. Fortfarande uppstår livsfarliga situationer nästan
dagligen.
Toaletten i parken vid Cervins väg – Per har kontaktat Sisab, men ännu inte fått svar
om detta.
Måltidslyftet – Caroline återkommer vid nästa möte.
Återvinning i klassrummen – Cilla och vaktmästaren fixar återvinningskärl till varje
klassrum. Skolan önskar även en tvättkorg till varje klassrum. Den ska användas för
att få upp kvarglömda kläder från golvet så att alla golv kan städas.
Beslut: Föräldraföreningen beslutar köpa in tvättkorgar för ca 1600 kr.
5. Frågor från medlemmar. Ingenting.
6. Övriga frågor. Föräldraföreningen vill köpa in västar eller tröjor som styrelsen kan
använda vid tillfällen som Bromstensskolans dag då det är bra att det syns vilka som
är med i styrelsen. För att dessa ska bli fina vill vi ha en egen logga. Vi vill utlysa en

tävling på skolan för att ta fram denna. De klasser som vill får vara med och man
tävlar klassvis. Cilla frågar Per.
7. Nästa möte i Bromstensskolans personalrum den 20 maj 2015 kl 19:30-21:30.
8. Mötet avslutas.

