Protokoll från föräldrarådet 220328
Närvarande: Maria, Ann-Sofie, Josephine, Madeleine, Ann (F-1), Alexandra (F-1).
Saknade: Janna (4-6), Matilda (2-3).
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Covid situationen, då vi får direktiv direkt från kommunens elevhälsoteam, och har fått
under hela pandemin, så är vi fortsatt ombedda att ej ha stora sammankomster och även
fortsätta med 2 symtomfria dagar. Ingen vill ju att detta ska blossa upp igen, därför har vi
valt att köra deras rekommendationer.
Enkätsvar till Skolinspektionen, det var dessvärre för lite inkomna svar. Som mest fick vi 77%,
men de övriga låg på ca 30% svar. Detta gör att vi har svårt att få en samlad bild för vad vi
behöver utveckla och bli bättre på. Vi vädjar till att alla som snart får fritidsenkäten fyller i
den. Det är viktigt för oss.
Utemiljön, den blev uppdaterad förra sommaren/hösten. Det är ju inte vi som äger
fastigheten och gården, så allt behöver göras i samråd med vår fastighetsägare. Men det vi
fick är mycket uppskattat, och vi delade på kostnaden.
Innemiljön, vi har fått en plan för löpande underhåll, dom tar klassrum för klassrum. Det
bygger på att vi behöver ha lokalen tom under vissa veckor på sommaren.
Bemanningen, en i lågstadiet/textilslöjd har själv valt att gå vidare efter skolavslutningen, så
rekrytering inför nästa läsår pågår. Likaså stundar även en utbildning på halvfart i lågstadiet,
men det är inte klart än så det är ingen förändring förrän det är i hamn för henne.
Elevantal, kommer att vara samma som idag inför nästa läsår. Därav kan vi köra med exakt
samma klassindelningar och bemannings kapacitet som nu.
Sammanslagning i sommar, vi kommer att ha sammanslagning mellan v 28-32 i Östra Grevie
förskola. Vi ska försöka ha en ordinarie personal på plats hela perioden. Detta är dels för att
vi behöver ha skollokalen tom för underhåll, men även för att slippa ha öppning/stängning
och kök/städ igång som kräver mycket personal. Eftersom jag nu också är rektor där, så är
det lättare att administrera hela sammanslagningen.
Ev jippo? SKULLE det mot förmodan släppa i restriktionerna så är vi öppna för att
föräldrarådet drar ihop till något innan skolavslutningen, det kan vara grillning, fika, kubb,
brännboll eller liknande. Vi får återkomma i frågan då vi vill se först om vi får klartecken till
dessa sammankomster redan i vår.
Övrigt- mobiltelefoner, skohyllan på fritids. Skohyllan på fritids har tagits upp tidigare, vi har
diskuterat detta med fastighetsägaren, och han ska titta på det under sommaren.
Diskussionen kom upp gällande Ipads/mobiler etc på fredagar. Det handlade om varför vi
valt att förbjuda Youtube kids. Detta har vi gjort för att några har meddelat att deras barn
påverkas negativt på det som de kan titta på hos andra. Det går tydligen att ställa in ålder på
det, men det är inte alla som kan, därav valde skolan att förbjuda det. Så det som de får ha
är sina åldersadekvata barnspel mm som de tillsammans med vårdnadshavare laddat ner
och godkänts av oss.

Vid pennan Maria, rektor.

