Skolråd 171011
Ordförande: Daniel Hedberg, klass FB och 2A
Sekreterare: Emma Vidman 1A
Närvarande: Ann Åstrand 6B, Ulrika Lundgren åk5, Annika Jakobsson 6C, Fredrik
Granqvist 4B, Lennart Tärnlöf 1A & 3A, Åsa Nordlander 4A, Johnny Berglöf 3A,
Ina Lindeberg-Lindret 2C, Catharina Björk FA,
Petra Lindblom Lärare
Adele Flodin Fritids/elevråd
Maria Stål/Sundqvist Rektor

Genomgång av föregående protokoll fr 170424
 Elevrådet; se nedan punkt 1.1 aktiviteter utomhus.
Städning i gympasalen se nedan punkt 3.3
 Fritids; punkten avslutat, hälsovecka passerat och fritidshemmets dag
 Föräldrar; punkten avslutad angående flytt till Nivrena
 Personalinfo/ledningsgruppen; se nedan punkt 4.1,4.2,4.3
 Övrigt; skolavslutning på skolgården, avslutad punkt.
1. Elevråd (åk 4-6)
1.1 Från föregående protokoll. Fler utomhusaktiviteter har tillkommit från ht
-17. Önskemål om en multiarena har lämnats till ansvariga på
fastighetskontoret. Snurrgrejerna ute på gården medför skaderisk så en
är bortplockad. Konstgräset är mycket uppskattat av eleverna.
1.2 När lär ni er bäst? Fråga till klasserna.
1.3 Dagordning med 4 stående punkter för elevråd och klassråd.
1.4 Matsalen – lugn musik, köket är med på nästa elevråd
1.5 Toaletterna ostädade, städas enligt avtal 1 gång om dagen. Vilken tid?
Kollas av rektor till nästa möte.
2. Fritids
2.1 Furubacken har 3 personal i 1A+B, samt personalen tillhörande Fan
ansvarar i huvudsak med ”sina” elever.
2.2 Skärgården åk2-5 har 3,5 personal.

2.3 Önskas planeringskalender. Digitalt. Främst riktat emot Skärgården
2.4 Personalinformation rörande fritids. Oklart för dem på Skärgården och
Fan vilken personal som är med barnen. Tydligare för 1orna.

3. Föräldrapunkten
3.1 Skolvägen, ombyggnationen av Bommen. Rektor svarar att Trafikverket
varit i kontakt med henne angående en barnkonsekvensanalys. Samråd
gjort hos trafikverket redan angående vägarna 562/559 i Bommen.
Trafikverket har varit vid skolan och observerat. Små barn skötte sig bra,
äldre barn sprang ut i vägen utan att använda övergångställen. Nytt
samrådsmöte för allmänheten väntas på Opalen (Kvissleby) inom kort.
Föräldrar till elever på Kyrkmon uppmanas delta på mötet och lyfta
barnens perspektiv. Enkät kommer skickas ut i klasserna under skoltid
från trafikverket angående deras rörelsemönster. Tips från rektor Maria
är att föräldrar ska gå in och läsa på Trafikverkets hemsida angående
förändringar i Bommen, samt kommunens stadsplanering. Bland annat
kommer nytt resecentrum byggas och det kommer påverka skolbussarna.
Skolrådet önskar återkoppling på enkäten för att kunna påverka.
3.2 Tvåornas klassrum. Byte av klassrum planerat till vecka 44 och ska vara
klart måndag efter höstlovet. Då flyttas samtliga 2or till ”gläntan”
3.3 Rektor Maria förtydligar att Kyrkmon är med i kommunens lokalutredning
över renoveringsbehov. Pågående renoveringar genomförs. Städning i
gympasalen var en punkt från föregående protokoll, återkoppling detta
möte är att gympasalen kommer att renoveras i duschutrymmen under vt
-18
3.4 Förskoleklasserna högt i tak, hög ljudvolym. 25st barn. Ventilationen är
åtgärdad och vägg riven i klassrum. Men frågan är finns ljuddämpande
plattor i taket? Rektor ansvar för att kolla detta med fastighetsägare. Hon
förtydligar dock att ingen ytterligare renovering av Furubacken kommer
göras då fastighetskontoret på kommunen ser byggnaden i så dåligt skick
att den likväl kunde rivas. Politiskt beslut ligger hos Barn- och
utbildningsnämnden att bekosta en ny skolbyggnad som finns projekterad
bakom nuvarande Furubacken.
3.5 Oroliga föräldrar i klass 6B angående klasslärarens belastning vid
vikariebrist. Rektor svarar att klassläraren ska gå in och ansvara för sin
klass om kollegor är frånvarande i praktiska ämnen som hemkunskap,
bild, idrott, slöjd exempelvis. Svårt ta in vikarier för sporadiska pass.

3.6 Skogränsen på Furubacken oklar, avsaknad av skoskydd. Önskas skyltar.
Dessa kan barnen få göra säger Adele.
4. Personalläge/ledningsgruppen
4.1 Punkt fr föregående protokoll musiklärare finns för ht -17, annons ute för
vt-18, svårt att hitta utbildade musiklärare pga. lärarbrist i hela landet.
4.2 Punkt fr föregående protokoll Ledningsorganisation; ändring av vt plan
pga. personalbyte men ny ledningsstruktur finns för Kyrkmonsskola fr ht17. Rektor Maria Stål/Sundqvist är numera bara på Kyrkmon och
grundsärskolan. Biträdande rektor nytillträdd. Ny skolsköterska.
Musiklärare ska annonseras inför vt-18
4.3 Punkt fr föregående protokoll Grundsärskolan kommer flytta in på
Skärgården som kommer genomgå en totalombyggnation för detta och få
en ny egen hemkunskapssal och bildsal.
5. Övriga frågor
5.1 Hur når vi ut med skolrådets information, protokoll? Facebook sidan. I
första hand Skola på webben. Andra kanaler som bloggar etc. ska inte
användas för spridning av skolans information. Det skall gå via Skola på
webben.
5.2 Frukosten på fritids. Dels angående tiden kl. 07.15-07.35. Oklart med
tiden, nya föräldrar informeras att det är till kl. 7.30. Samt att miljön är
omysig, tänt i taket och stökigt. Förslag är att tidigarelägga så barnen kan
börja äta fr kl. 7.00 så det slipper bli stress och stökigt. Samt att det ska
förtydligas att man är välkommen att ta del av frukost även närmare kl.
7.30 vid behov. Önskemål om ännu senare för att fler ska kunna äta
frukost innan skoldagen. Svårighet att frukosten serveras i klassrum och ej
i matsalen (som hyrs). Men önskemålet kvarstår att ta del av frukost även
senare.
Nästa möte för skolråd 2017-11-28 kl 18.00 i personalrummet.

