Protokoll från Skolrådsmöte Ängbyskolan, 19:e mars 2015

Bilaga 1: Närvarande
1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och alla enades om dagordningen som därefter
godkändes.

2

Val av mötessekreterare
Birgitta Magnusson valdes till mötessekreterare.

3

Val av justerare
Förutom rektor och ordförande, som alltid justerar protokollet, valdes Ingela
Marklund till justerare.

4

Rektor informerar
 Fredag 13/3, ca kl. 13:30, blev ett av barnen skolan närmad av person i vit
skåpbil. Händelsen polisanmäldes omedelbart och hanterades genom att
skolans personal gick ut i omgivningen. Skolans krisgrupp kontaktades och
information gick ut till lärarna. Det framkom under mötet att vissa lärare
skickat informationen vidare till föräldrar samt talat med barnen, andra inte.
Man kommer inom krisgruppen att tydliggöra hur liknande information ska
hanteras i framtiden.
 Nationella prov i SO och NO, åk 6, kommer fr o m VT 2015 att vara frivilliga
för svenska skolor. Ämnet ska diskuteras med lärarna på Ängbyskolan och
rektor kommer snarast att fatta beslut i frågan.
 Resultatet från den ”egentillsyn” som utfördes av Knivsta Kommun i höstas
har inkommit. Rektor ska bemöta synpunkterna och utvecklingspunkter
kommer att kommuniceras i det rektorsbrev som ges ut i april.
 Arbetsmiljöinspektion av skolan kommer att genomföras i maj.
 Tips; intressant program om genusfrågor i Vetenskapens värld vecka 12. Kan
återses på SVT Play. http://www.svtplay.se/video/2762547/vetenskapensvarld/vetenskapens-varld-avsnitt-8

5

Uppföljning Ängbyfacklan
Erfarenhetsåterföring från Ängbyfacklan har skickats ut till Skolrådet.
Återkoppling från klasserna avseende klassförsäljningen kommer att skickas ut.
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Några huvudpunkter:
 Årets Ängbyfackla uppfattas av många som väldigt lyckad. Man hade satsat
på eldshow, fyrverkeri, fackeltåg och is-disco. Vädret var fantastiskt och
aktiviteten på isen stor.
 Årets satsning – som var medveten – gav som väntat ett negativt resultat för
året. Resultat uppgick till – (minus) 1651 kronor. Saldot på tillgångarna
uppgår därmed till 6487 kronor. Kostnader för vårterminens stipendium
beräknas uppgå till 1800 kronor. Det går m a o inte ha hålla denna standard
såvida man inte ökar intäkterna. Förslag till ökad intäkt;
o Höja lottpriser
o Varje klass betalar visst avgift till gemensamma ändamål
 Fackeltåg; trevligt om fler kunde gå med i fackeltåget.
 Det missades att skicka ut inbjudan till förskolan.
 Klass 6c deltog inte i Ängbyfacklan, vilket är tråkigt eftersom det är en
gemensam skolaktivitet. Dessutom finansierar lottförsäljningen skolans
stipendier. Vad kan göras för att öka engagemanget;
o Några klasser – däribland klass 6c - hade inga klassföräldrar, dvs. det
är otydligt vem som ska driva aktiviteten i klassen. Lärarna kanske
skulle kunna stödja valet av klassföräldrar.
o Minska arbetsbelastning på föräldrar genom att exempelvis ha fler
klassföräldrar på vårterminen samt undvika att man inte kombinerar
rollen som klassförälder med den som skolrådsrepresentant.
o Rektor kan poängtera värdet av idén och därmed öka engagemanget.
 Problem med parkeringen; bilar stod parkerade där klassernas stånd skulle
vara. Viktigt att i god tid sätta upp skyltar vid parkeringen.
6

Tematiska frågor från rektor – diskussion
Ämnet på detta möte var ”trygghet och studiero”. Man delades upp i två grupper
som diskuterade frågan. Anteckningar fördes av resp. grupp och ska lämnas in till
rektor. Frågan diskuteras även på personalmöten.

7

Övriga frågor
Trafikgruppen; Martin Gunnarsson på Knivsta Kommun har kontaktats av
trafikgruppen (representanter från Skolrådet). Åtgärder som diskuterades för att
öka säkerheten var bland annat ökad belysning vid Ängbypark och åtgärder mot
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parkeringen på vändplatsen. Soo-Im kontaktar kommunen igen för att följa upp
åtgärderna.
8

Nästa möte
Nästa möte äger rum tisdagen den 26 maj kl. 19.

Vid protokollet

Birgitta Magnusson
Justerare:

Soo-Im Jansson
ordförande

Pia Zingmark Marklund
rektor

3

Ingela Marklund

