Minnesanteckningar skolråd Ängbyskolan
2018-10-03

Närvarande:
Klassrepresentanter:
Frida Andersson, förskoleklass, Sekreterare
Representanter från, gröna F-klassen 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4b, 5a, 5b
Skolans representanter:
Pia Zingmark Marklund, Rektor
Anna Påls, lärare
Gemensamma minnesanteckningar förs av Frida Andersson.
Ordföranden Jan Fridén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Alla representanter presenterade sig.

Syfte med skolrådet
Vi inledde mötet med att lyfta syftet med skolrådet.
Skolrådet ska fungera som ett forum för samverkan mellan skolans personal och
föräldrar/vårdnadshavare, i frågor som rör skolans verksamhet och barnens vardag.
Föräldrar är välkomna att ta upp tankar, synpunkter och frågor som rör skolan som helhet, med
respektive klass skolrådsrepresentant, vilka i sin tur tar det vidare till skolrådet. Frågorna som
behandlas på skolrådet är inte på individnivå.

Rektorn informerar
Pia Zingmark Marklund började med att berätta att det råder en trevlig stämning på skolan.
Hon berättade att eleverna under hösten arbetat med demokrati och det gångna valet. Under
arbetet skickade eleverna politiska frågor till Stefan Löfven. Frågor de sedan fick besvarade av
stadsministern själv. Barnen var lyriska!
Ängbyskolans ombyggnad
Rektorn visade en skiss på hur skolan är tänkt att se ut efter ombyggnad.
Bygget beräknas starta i maj. I första etappen bygger man om kök och matsal, man beräknar vara klar
i augusti-september.
Ht. 2019 påbörjar man renoveringen av lågstadiet. Ombyggnaden av skolan beräknas ta 1,5 år.
Vi tittade på färgprover tänkta till de kommande nyrenoverade klassrummen. Vi kunde konstatera
att vit, beige, grå och andra neutrala färger påverkar oss positivt, fångar upp ljus och kan vara
passande för en klassrumsmiljö som ska stötta lärandet. Samtidigt som exempelvis gult kan vara för
energigivande och i sämsta fall upplevas som stressande i en miljö för undervisning.

Ängbyfacklan
Joakim Bergqvist kommer även i år verka som general för Ängbyfacklan.

Skolrådet kommer liksom förra året att lista upp respektive klass ansvariga för Ängbyfacklan och
sedan kalla till ett möte. Mötet kommer äga rum i direkt anslutning efter skolrådsmötet, ons. 201811-21.
Arbetsuppgifterna kommer att delas upp på liknande sätt som tidigare år.
Vi ska spåna vidare på hur årets eldshow kan komma att se ut.
Kassören redogjorde mycket kort om ekonomin. Kassan visar på 5000 kr plus, efter förra läsårets
inköp och stipendier.
Ängbyfacklan kommer äga rum 7 februari 2019.

Föräldramöte
Skolrådets tematiska fråga den här gången kom från rektorn, Pia Zingmark Marklund. Vi diskuterade
syfte och upplägg av föräldramöte.


Vi kom fram till att den gemensamma informationen till alla klassers föräldrar (uppdelade i
tre omgångar förskoleklass/lågstadium/mellanstadium) även ska gälla fortsättningsvis.
Upplägget är uppskattat av de allra flesta.



Presentationen av skolans personal uppskattas då man får ansikten på lärare man annars
inte träffar.



Informationen, från den gemensamma sammankomsten, ska fortsättningsvis i efterhand
skickas ut skriftligt. Så att informationen även når dem som inte kunnat närvara.



För att uppnå dialog istället för enbart ett informativt möte är ett förslag att
diskussionsfrågor skickas ut i förhand, vilka sedan diskuteras i klassrummen under
föräldramötet.



I klassrummet tar föräldrarna gärna del av elevernas läromedel.



Föräldrarna vill gärna ta del av aktuella räknesätt etc. vilka kan underlätta läxhjälp hemifrån.

Övrigt
Namn och kontaktuppgifter på klassernas klassföräldrar, skolrådsrepresentanter och Ängbyfacklan
ansvariga behöver tydliggöras och vara lättåtkomliga för att underlätta för alla.

Nästa mötes tematisk fråga: Källkritik
Vid nästa möte ska källkritik diskuteras. Vi möts ständigt av information från olika medier och det kan
vara svårt att veta vad man kan lita på. Även eleverna berörs av detta och behöver lära sig att
handskas med information källkritiskt. Ni föräldrar som har tankar om detta är välkomna att dela
med er till klassens skolrådsrepresentant, som i sin tur tar med det till nästa möte.
Nästa skolrådsmöte är onsdag, 21 november kl. 18.30.

