
Protokoll föräldramöte på Byaskolan den 7 mars 2022.

Rektor Maria, Josephine, Ann-sofie, Madeleine och Lisa närvarade fysiskt.

Vi började föräldramötet med en presentation utav personalen:
Josephine är legitimerad grundskollärare och klasslärare för Åk 1-3, samt 1:e lärare och håller i taktpinnen när
Maria ej är på plats. Josephine har även ansvaret för alla visningar. Josephine har arbetat på skolan i 5,5 år.
Ann-Sofie är legitimerad grundskollärare från åk 4 upptill 3:dje ring på gymnasiet. Ann-Sofie är klasslärare för åk
4-6 har arbetat på skolan i ca 1 år.
Vår specialpedagog Ulf har varit på skolan i ca 4,5 år och är utbildad 1-7 lärare samt Specialpedagog. Han är på
skolan och arbetar specialpedagogiskt med elever från åk 2-6.
Madeleine är legitimerad förskollärare och fritidspedagog. Hon har även en specialpedagogexamen med
inriktning förskola. Madeleine har arbetat på skolan i snart 3 år, och är klasslärare för F- klass samt fritidshem.
Jasmin i kök/städ har varit hos oss i ca 3,5 år.
Lisa är legitimerad förskollärare och grundskollärare. Lisa arbetar med Åk 1 tillsammans med Josephine och i F-1
tillsammans med Madeleine. Lisa har varit på skolan ca 7 månader och förra terminen arbetade Lisa som resurs i
Åk 4-6.
Vidare presenterade vi Peter som varit på skolan sedan starten 2016. Peter ansvarar för trä och metallslöjd, samt
idrott. Han är obehörig lärare men har gedigna utbildningar, bla.  fotbollstränare för ungdomar. Peter öppnar
varje dag men är ledig på loven.
Tenny har arbetat snart 1,5 år på skolan. Tenny är här på fredagar och har språkval i Spanska samt musik. Tenny
är obehörig lärare , men har gått musiklinje samt utbildning inom turism och service och har arbetat utomlands i
flera år med barngrupper, därav goda kunskaper i Spanska och har en god hand och erfarenhet utav barn.
Därefter har vi Mark som är obehörig lärare och nyanställd sen januari. Mark kör skolbuss samt är klassresurs i
4-6. Mark kom till Sverige från Australien för 23 år sedan för idrottens skull. Mark var en av initiativtagarna till
”mer rörelse i skolan” (som sedan blev Bunkefloprojektet) Mark är en del av fritids på eftermiddagarna samt
rastvakt vid de flesta rasterna men Mark arbetar inte på loven.
Sist men INTE minst har vi Katja som är nyutbildad barnskötare. Katja har arbetat i snart 8 år för Maria, hon
flyttade med från skolan i Svedala. Katja är resurs i F-3 samt är hon på fritids på eftermiddagarna eftersom Katja
ansvarar för vår stängning.
Maria presenterade inte sig, men alla känner apan…. Det som är nytt under solen för  min del som rektor är att
jag nyligen tagit över driften av Östra Grevie förskola. Nu delar jag min tid och mitt rektorskap i två verksamheter.
En tuff, men rolig utmaning.

- Utegymnastik börjar igen, så kläder efter väder. Peter meddelar att om man glömmer sina kläder så är det
ogiltig frånvaro och man får gå tillbaka till sitt klassrum för att göra annat. Upprepas detta ofta, så kan vi
inte göra en bedömning av elevens kunskaper i ämnet Idrott. Väldigt många glömmer sina idrottskläder
alldeles för ofta.

- Att duscha efteråt är inte ett tvång, men vi uppskattar att det görs då det är en del av momentet hälsa och
hygien. För allas trivsel ser vi gärna att man gör en ”kattatvätt” efteråt.( för nu börjar det lukta lite svett
när även värmen kommer. )

- Snart är det tid för IUP samtal (utvecklingssamtal för F-klassen)  och vi vill förtydliga att samtalen gör
tillsammans med eleverna! Det är jätteviktigt att de deltar då det är deras skolgång vi diskuterar.

- Frågan om alla kan läsa våra hembrev kom från personalen då vi  ibland får frågor om sådant som vi
informerat om i dessa brev och vi undrar därför om det är så att någon inte får dem. Om ni av någon
anledning inte kan läsa dem/öppna dem så meddela oss. Det kommer hembrev VARJE fredag!

- Ipads, surfplattor, mobiler på fritids… Denna fråga hade ställts inför f-mötet. Diskussionen var om och
varför vi har det. Maria förklarade att det en gång har klubbats igenom på ett elevråd. Så om vi ska ta bort
det så behöver vi lyfta det med eleverna igen vid nästa elevråd men rent spontant känns det inte som att
eleverna vill slopa sina fredagar. Nu har vi begränsat det till enbart fredagar. Inga kommentarer vidare om
det beslutet.

- Frågan om Roblox togs upp, att det finns olämpliga spel att spela där även om åldersgränsen är 7 år. Tipset
var att man som förälder kan ställa in ett filter på vilka spel man tillåter i deras egna enhet. Så då lägger vi
tillbaka det ansvaret på varje förälder som skickar med sitt barn en digital enhet. Personalen har ingen



möjlighet att kontrollera program etc på privata ipads mm. Det vi ej tillåter vidare är Facebook, Instagram,
TikTok, Youtube + kids, samt övriga icke barnvänliga spel.

- Annan fråga som togs upp var om vi tillåter att eleverna tar med  leksaker till skolan eller ej. F-1 tillåter ett
gosedjur, övriga leksaker tar vi inte med. Dock kan vi tillåta sportleksaker för utomhusbruk som man kan
spela med övriga, t.ex bandyklubba, fotboll osv. Byteshandel sinsemellan barn och deras medtagna
leksaker har skett och skapar olyckliga barn, så det undviker vi gärna och tror att vi kan förebygga detta
genom att eleverna inte tar med sig leksaker hemifrån.

- Maten hade vi fått upp som en fråga. Maria har gjort ett val att köpa extra dyr mat från en restaurang. Vi
har återkommande samtal med kocken och vi tycker själv att vi har god variation. Dom köper inte in
rödlistad fisk, därav kan det uppfattas som att vi ofta har samma fisksort. Ann-Sofie flikade in om den mat
de serverade på hennes förra skola, och den hade ni ej velat äta…. Vi har förutom vår goda mat även ett
fantastiskt salladsbord, samt nybakt bröd till alla måltider + knäckebröd.

- Någon påpekade att det var svårt att komma in i Classroom och det stämmer att det kan vara besvärligt.
Första gången är det bra om man kommer hit med sin dator, ipad eller telefon första gången. Det är koder
som vi får som en 2 vägs autentisering, därför behöver ni vara på plats på skolan första gången. Ni kan
komma när som så hjälper vi er!

- Ytterligare en fråga om varför barnen inte får ta hem sin dator kom upp. Svaret är att försäkringarna skulle
bli enorma. Då vi är en liten enhet, så ser dom oss annorlunda än en kommun, så dessvärre har vi ej råd
med dessa premier.

- Klasslistor delas inte ut per automatik, men man kan fråga respektive klasslärare så kan man få
kontaktuppgifter från de man önskar om vårdnadshavarna har godkänt detta.

- Kommunen har kommit med skarpa direktiv om att ledigheter över 3 dagar beviljas inte längre.  Alla
ledigheter ska numera bokföras i kommunens E-tjänst för att man ska kunna ha koll på elevernas frånvaro.
Så det blir mycket administration. Maria berättade att man går i skolan 178 dagar, men har lov i 187 dagar.
Så ni får ta längre ledigheter i samband med ett skollov framöver.

- Det kommer en ny läroplan som benämns som LGR22 och startar Ht 22. Vi arbetar för fullt med
implementeringen av den, därav vår studiedag på torsdag då vi ska få utbildning i detta tillsammans med
övriga friskolor i kommunen.

- Kommunikationen mellan hem och skola är viktig, prata inte illa om skolan, dess personal eller
klasskompisar. Det speglar barnens vardag när de är i skolan och kan leda till en förtroendekonflikt för era
barn. Finns det några oklarheter uppskattar vi om ni tar det direkt med oss. Det är viktigt att vi reder ut
allting direkt med berörd personal. Undvik också att prata OM en personal med en annan, det ska tas
direkt med berörd, så det inte blir 2:a hands information.

- Elevantalet inför nästa läsår är ungefär detsamma. Vi har fortfarande plats i åk 2-3 så ni får mycket gärna
tipsa om skolan. Enstaka platser finns också i F-1.

- Fritidshemmet arbetar efter ett pedagogiskt årshjul i 3 årscykler, det är för att alla ska ha fått tillfälle att
arbeta mot dess läroplansmål under sin tid på fritids. Denna termin är det läroplansmålet:  ”Lekar, fysisk
aktivitet och utevistelse”.

- Genom fritidsråd som vi har 1 ggr/månad har barnen möjlighet att påverka de aktiviteter som vi ska göra
inom våra läroplansmål.

- Då  förra årets fritidsenkät visade på att en del av föräldrarna inte visste vad och hur vi arbetade, så
började vi att skicka ut hembrev även från Fritids. Dessa hembrev  går ut ca 1ggr/månad, så vi hoppas att
ni får även dessa. Vi började med detta förra terminen så är det någon som inte fått fritids hembrev förra
terminen får ni gärna höra av er.



- Nu börjar vi vara ute mycket så ha kläder efter väder och namna dem gärna! Det finns ”hittekläder” i
lådan i fritidshallen (F-1), samt i lådan i 2-3’s kapprum. Leta där om ni är av med något. När det närmar sig
sommarlovet så de kläder som inte hittat hem skänker vi till någon välgörenhets  insamling.

- Nästa möte på vår agenda är föräldrarådsmöte den 21 mars kl 16.30, ni som vill delta i vårt föräldraråd,
maila Maria så vi får med alla som vill. Punkter kommer att mailas till er innan mötet.

// Vid pennan Maria, rektor.


