Protokoll föräldraråd, Vanstaskolan 180925
Rektor Magnus Prior hälsade välkommen.
Skolans organisation läsår 18/19
- Magnus redogjorde för skolans organisation, ledningsgrupp, elevhälsa och
arbetslag.
Likabehandlingsplan 18/19
- Vi visade den nya likabehandlingsplanen, utifrån hur vi dels arbetar med den
men även vad den innehåller. Vi diskuterade kränkande behandling, både
utifrån diskrimineringsgrunderna men även arbetsgången rent praktiskt, och
uppföljning av skolans Trygghetsteam.
Förväntansdokument - ett förslag
- Förväntansdokumentet delades ut. Först för enskild läsning, sedan för att
diskutera i bikupor våra tankar kring dokumentet. Bikupornas förslag till
ändringar skrevs ned, och ska vidare till elevrådet för vidare diskussion.
Vi informerade även om studiestödet som är öppet och bemannat på måndagar och
torsdag 14.30-16. På fredagar finns läxhjälp i matematik för åk9 14-15.
Övriga frågor som väcktes under mötet
- Hemsidan – mer information önskas på skolans hemsida.
- Skåp/krokar – I åk 4:s elevhall saknas krokar. Dessa levereras och sätts upp
vecka 40/41.
- Vikarie – Det påpekas att det har saknats vikarier under veckan och
förklaringen är att det varit tekniska problem. Skolan ställer in lektioner ytterst
sällan.’’
Som avslut, “exit pass” fick Föräldrarådsrepresentanterna uppgiften att skriva ned
förslag till kommande dagordning samt tips på aktiviteter som de kan hjälpa skolan
att genomföra. Det blev en hel del post-it-lappar så jag har försökt att klumpa ihop
dem utifrån tema/ närliggande område.:
• Skolgården, förbättringar av utemiljön, förstärktbelysning, rastaktiviteter,
rastvakter
• Information, brev typ ”Vanstabladet” någon gång per termin med information
från skolledningen, hemsidan, mentors veckobrev
• Betygsättning, Lärandet på Vansta, Vision för skolan, Skolutveckling,
Utvecklingssamtal
• Skolmaten, Utvärdering av frukosten
• Utvärdering av klass storlek
• Överlämning när elever byter lärare
• Milan satsningen, Fixa en person som kan vara som Zackari men utan TV
• Vägledning kring yrken – mentor Sverige

Tips på aktiviteter som föräldrarådet kan hjälpa till med:
• Skolbasar
• Föräldrar/barn turnering brännboll med korvgrillning
• Öppet hus – visa upp lärandet och hur vi arbetar.
• Loppis för att samla in pengar till bollar
• Föräldrar hjälper gärna till med aktiviteter
En deltagarlista för föräldrarna skickades runt, men bifogas inte protokollet.
Som justerare valdes Helene Löfquist, så hon läser igenom protokollet innan vi lägger
upp det på skolans hemsida.
Nästa mötestid för föräldrarådet är 20/11 kl. 18.
Vid tangenterna, Mikael Ericson, speciallärare

