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Minnesanteckningar Skolsamråd
Ekebyskolan
Datum:

2014-10-23

Tid:

kl. 18.00

Plats:

Ekebyskolans kafeteria

Närvarande:
Chanette Andersson, rektor Ekebyskolan
Arbetslagsledare för skolan, fritidshemmet, förskolan Ekebyskolan
Marie Wildhammar Okker, representant politiken (s)
Föräldrarepresentanter för föräldraföreningen Ekebyskolan och för förskolorna
Ekebyskolan
1.

Skolans föräldraförening

Föräldraföreningen har en styrelse och representanter från de yngre åldrarna. Man
välkomnar också föräldrarepresentanter från de äldre årskurserna. Föreningen är inte
en ekonomisk förening i dagsläget vilket den tidigare föräldraföreningen var.
Föräldraföreningen önskar tre möten med skolan per läsår, ett på hösten och två på
våren.
Styrelsen kan däremot tänka sig ha fler möten.
2.

Samarbetsformer

Frågan om förskolorna och skolan ska ha gemensamma möten togs upp och beslut
fattades att fortsätta i nuvarande form med gemensamma möten.
3.

Elev och föräldraenkäterna

Enkäterna visar på ett stort missnöje. Hur arbetar skolan med de resultaten? Skolan
väljer ut vissa frågor, några som genererat bra resultat och några som genererat dåliga
resultat och arbetar med dem på utvärderingsdagarna i juni.
4.

Utrymningsövningar

En förälder har påpekat att hans barn inte vet var samlingsplatsen ligger vid brand.
Skolan har regelbundet brandövningar. Lärarna går regelbundet igenom vad som sker
vid ett brandlarm och går igenom brandlisteordningen med eleverna.
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5.

Arbetsmiljön

Arbetsmiljön för barnen togs upp. Framför allt toaletterna är ofräscha och
låsanordningen till dem obehaglig vilket leder till att vissa elever inte besöker
toaletterna under dagen.
Skolan ansöker om investeringsmedel för upprustning och ombyggnation och får då
bifall eller avslag på sin ansökan. 2007 blev skolan lovad nya dörrar till toaletterna.
Trasiga detaljer felanmäls för att lagas eller bytas ut. Barn- och ungdomsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden är två olika nämnder. Underhållsplan efterfrågas av
skolan men man måste också arbeta med att eleverna tar eget ansvar för miljön.
Skolan kan driva frågan tillsammans med föräldraföreningen. Skolan vill driva frågan
om områdena runt skolan, bland annat skolgården och parkeringen. Oklart vem
parkeringen tillhör.
6.

övriga frågor

Representanter för föräldrarådet på förskolorna menar att man bör träffas strax innan
skolsamrådet.
Önskemål framkom om att senarelägga skolsamrådet till kl. 18.30.
Önskemål från föräldrarepresentanterna om att elevrådets protokoll läggs ut på
hemsidan.

Protokoll: Arbetslagsledare skolan.
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