
Föräldrarådsprotokoll den 22 november 2021
Närvarande: Rektor Maria, 1:e lärare och 2-3 Josephine, i 4-6 Ann-Sofie, i F-1 Madeleine samt föräldrarna
Ann i F-1 och Matilda i 2-3. ( föräldern Jaana i 4-6 saknades likaså Alexandra F-1.)

● C-19, skolan har tagit beslutet att hålla fast vid de 2 symtomfria dagar som vi haft innan gällande all typ
av sjukdom oavsett vad FHM och 1177 än säger. Detta är för att vi vill reducera smittspridning, för i vår
skolas lilla organisation kan sjukdom av flertalet personal innebära en skolstängning. Dessvärre
kommer elever tillbaka ibland UTAN 2 symtomfria dagar. Vi kommer hädanefter att ringa hem dem
igen. Vi har haft extremt lite fall av C-19 under hela pandemin. Vänligen hjälp oss med detta, ingen vill
ligga sjuk i C-19/magsjuka mm, speciellt inte till jul/påsk etc. Fortfarande krav på testning.

● utemiljön/innemiljön, på förra elevrådet kom önskemål om att göra vid skolgården. Då beslutade vi,
och i samråd med vår fastighetsägare, att vi delade på kostnaden av inköp av gungbräda, rutschkana
samt ett bollplank, allt är uppe nu. Innemiljön finns det en plan för gällande löpande underhåll, och vi
tar klassrummen och övriga utrymme efterhand under sommaren.

● bemanningen, Elin slutar i dec och istället kommer en nyanställd som heter Mark. Mark har främst
varit inom säljyrket, och kom till sverige pga av idrott, och iom det så har han varit med och startat
grundiden om Bunkefloprojektet, vilket innebär att man lägger in mer rörelsepass under skoldagen för
att på så sätt höja skolresultaten. Mark är född i Australien, men har bott i Sverige sedan 1999. Mark
har även kört mycket yrkestrafik och kommer därför ta över körningen av vår egna skolbuss. Han tar
dessutom Lisas plats som resurs i 4-6, och han arbetar inte på loven.
Lisa har F-3 lärarlegitimation, så hon flyttar ner till F-3, och kommer att jobba parallellt med både Katja,
Madde och Josephine.

● föräldrafrågor, inga inkomna frågor från klasserna via representanterna.
● elevantal inför 22/23, först inför läsåret 22/23 blir skolan full med ett elevantal på 60 elever. Det har

tagit lite tid, men det har gynnat oss eftersom vi kunnat anställa och få “rätt” folk på plats samt att alla
våra rutiner är väl inarbetade. Inga fler nyanställningar, vi har plats i klasserna med ordinarie
personalstyrka.

● sammanslagning i sommar, vi behöver fortfarande ha sammanslagning, dels är det för att vi behöver
ha skolan tom under 4-5 v så renovering kan ske, men även för att vår personal har semester, då kan
vi samköra öppningar, kök/stöd mm. Sammanslagningen är i Östra Grevie på vår förskola och ligger
under perioden 27-31 (kan ändras). Därav att vi lagt in betalningsfritt under 1 månad (Juli) på
fritidsavgiften.

● frånvaroanmälan, är under all kritik hos en del. Vi önskar skärpning där. Då vi caterar vår mat så
behöver vi ha in era sms innan kl 7.00 på 0725-830034. Nu frånvaroanmäler vissa sig ända fram till kl
8.30, och några inte alls utan vi behöver ringa för att efterlysa eleverna. Detta innebär att köket
levererar portionerna ändå, vilket påverkar vår ekonomi mycket, pengar som vi kan ha till annat, och
mat som måste kastas. Man kan sms’a kvällen innan, eller mitt i natten, bara det blir innan kl 07:00!
Snälla ni, försök att göra det. Tack.

● övrigt:
-Ann tog upp ang F-1’s kapprum. Här ligger skorna mitt framför ingången i en stor hög. Vi tar detta till
oss, och ska se över lösningar för detta. Vi ser till att personalen hjälper eleverna att få undan sina
skor, vi frågar också fastighetsägaren om vi kan få fler skoställ.
-alla jippo är inställda tills vidare, vi kan dessvärre inte ha våra traditioner då alla föräldrar är välkomna,
så länge C-19 finns som ett hot för smittspridning. Vi saknar detta, men hoppas på bättre tider.
-påminner även om att det är en mobilfri skola, prata med era barn. Kontakt under dagen tas via
skolans telefon om det behövs 0725-830034, inte via barnens! Smartklockorna där kommunikation kan
tas, gäller samma regler.

● Nästa möte 21/3 kl 16.00, detta blir troligtvis också digitalt. Kallelse kommer i god tid. Alla frågor
mailas direkt till era klassrepresentanter.

Vid pennan, Maria.
maria@smaragden.info
0703-685030

mailto:maria@smaragden.info

