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Protokoll skolsamråd 2016-02-24
Gustav Vasaskolan och fritidshemmet
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Skolans personalrum

Dagordning:
•

Mötet öppnas

•

Val av sekreterare Martin Larsson och justerare Lotta Öbrink

•

Närvarolista skickas runt

•

Föregående protokoll
-

Torkskåp utanför textil/musiksal finns. Men ytterligare ett ska komma.
Övergångsställe vid övergången mot IP. Skolan väntar fortfarande på
svar.
Morgonfritids ska få fler krokar till eleverna att hänga av sig på.
Fritids. Innebandy – fråga om pojk- och flicklag. Fritidspersonalen har
varit på genusföreläsning. Ny fråga dyker upp – ska man räkna poäng
eller kanske bara tänka på att ha roligt.

•

Fråga från Barn- och ungdomsförvaltningen:
I Vallentuna kommun arbetar vi fram en ny skolplattform och i det arbetet
önskar vi få in även vårdnadshavarnas synpunkter. Vi ber er därför svara på
följande;
Vilka funktioner ska en skolplattform ha för att du som vårdnadshavare ska
◊ få den information du behöver?
◊ kunna kommunicera med skolan?
◊ kunna följa ditt barns kunskapsutveckling?
Föräldrar vill se veckobrev, schema, kommande prov, idrottsdagar. All information
för att kunna nå lärare. Ett allmänt kalendarium. Att det ska vara enkelt att komma åt
via ex mobil. Kan funktionen maila till andra föräldrar via plattformen vara bra?!
Skola24 kommer att fortsätta. (schema, närvaro, frånvaro).
Föräldrar tipsar om en plattform som heter Unikum – det finns demoversion.
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•

Skolan informerar
◊ Skolvalet – 44 barn till f-klasserna i höst. Det blir då två f-klasser.
◊ Dagsläget inför åk 6 till kommande läsår är att vi har 25 elever kvar! Mycket
glädjande. Bemanningen är inte fastställd än, men det blir någon av de tre
lärarna som varit mentor i klassen hittills Martin, David eller Galina.
◊ Paviljong kommer att byggas upp på gården parallellt med bostadshusen på
Krokusvägen. Den kommer rymma textilslöjdssal, musiksal, skolsköterska
och samtalsrum. Men den blir troligtvis inte klar till augusti. Vi ser nu över
hur vi kan lösa det.
Det finns planer längre fram att bygga ut eller bygga om skolan. Har det
gjorts någon inventering kring skolan – luft, mögel etc? Enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen mår skolans lokaler bra.
◊ 18 mars kommer vi att ha en aktivitetsdag i samarbete med
Barncancerfonden och företaget Rynkeby; I Danmark finns det ett lopp som
(frivilligt) samlar in pengar till barncancerfonden – väldigt likt Skoljoggen.
Alla skolor i Sverige och Danmark som delatr springer under samma dag. Två
representanter från Rynkebyloppet kommer till skolan och hjälper till.
Eleverna är indelade i faddergrupper.
Skolan planerar Gustav Vasa talanger där de elever som vill får uppträda
(dansa, sjunga, trolla m.m).
Eleverna i elevrådet är aktiva och har fått igenom några olika beslut ex klocka
till fotbollsplanen med bidrag från Föräldraföreningen och
omklädningsrummen i gympan.

•

Föräldrar informerar

1a. Fundering kring organiseringen på morgonfritids. Barnen byter lokaler flera
gånger. Rörigt med kläder etc. Kan åk 1 hänga sina grejer direkt vid kapprummet?
Åk 5. Dropbox. Inte optimalt med att läsa/skriva ut. Skriv hellre ut stenciler.
Åk 2. Lokaler. Ombyggnationer – hur ska det gå ihop. Hur ser matfrågan ut? Har det
löst sig? Gunilla informera att kommunen har gjort om hela kostinnehållet, idag
serveras två rätter varav en är vegetarisk. Städningen av kapprummet och toaletterna
det ser stökigt ut på e.m. Det är även smutsigt i gymnastiksalen, Gunilla lyfter det
vidare. Renovering av duscharna. Gunilla informera att de är på gång att renoveras
från v.10 och kommer att pågå 5-6 veckor. Mer info om det kommer.
Föräldraföreningen instämmer om att det är smutsiga toaletter. Fråga om det finns
tillräckligt med toaletter - det är tillräckligt för skolans elevantal. En list kommer att
sättas upp under dörren in till toaletterna för att dämpa ljud.
Åk 3. Toaletter. Renoveringar. Gör toaletterna fräschare. Gunilla informerar att
tvålhållarna ska bytas ut till skum. Klassrumsdörren lämnas öppen för att hålla koll
på barnen då de är på toaletten – vilket gör att barnen inte vill gå på toaletten.
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Åk 4. Busskortet. Eleverna i åk 6 har stött på problem då de har åkt till och från
språkval. Busskorten ska från och med nu gälla – SL konduktör har handlat felaktigt.
Eleverna har för säkerhets skull med sig intyg från både skola och SL att deras kort
ska gälla.
Kan alla hjälpas åt att hålla koll på bussarna som åker för fort. Notera och rapportera
via SL:s felanmälan.
1b. Genus. Elev som gillar hästar får kommentarer. Föräldrarna tycker inte att detta
tas på allvar. Detta gäller även kamratskap, maktspel.
Fsk A. Föräldrar är väldigt nöjda med nya fröken Chrissie.
•

Övriga frågor

Nästa möte är torsdag 28 april

Gunilla Jåfs, Vladde Wedenski och Martin Larsson
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