Protokoll vid Samråd, 15/9-15

Närvarande; representanter från Katthult Grön, Röd samt Gul. Förskoleklass Vargarna och Björnarna,
1 ka, 1kb, 2ka, 3ka, 3kb, 4K, 5ka. Representanter saknades från Katthult Blå samt Bullerbyn, Rektor
Karin Oldfield, Vik. Bitr. förskolechef Eva Engwall, Fritidssamordnare Malin Hall kontaktpolitiker ( M
) Alexandra Herlin samt speciallär./ tf Bitr. rektor Eva Mostberg.
•

•

Karin gick igenom skolans verksamhetsplan och mål inför 2015/2016. Den finns att läsa i sin
helhet på skolans hemsida.
Det pågår inköp och installation av nya torkskåp.
Karlbergsskolan kommer inom kort att ha 100% behöriga lärare i samtliga ämnen. Även
behörig fritidspedagog som dessutom är fritidssamordnare.
Karin gick igenom kommunens plan för Skolsamråd.

•

Föräldrarnas frågor:

•

Önskemål om permanent sol/regn/snöskydd på Katthult Röd. Karin mejlat och väntar på
åtgärd.

•

Sanden i sandlådan behöver fyllas på.

•

Städningen på Katthult Röd är inte bra. Eva E och Karin undersöker aktuella städtider.
Organisation gällande detta har kommit igång.

•

Asfalteringen vid busshållplatsen har gått sönder. Bra om föräldrar anmäler.

•

Trafiksituationen vid Karlbergsskolan är ansträngd. Om det är möjligt parkera en bit bort eller
alternativt gå med ditt barn till skolan.

•

Föräldrar på avdelning Katthult Gul ser gärna att belysningen utanför avdelningen ses över.
Kommunen säger dock att belysningen är tillräcklig.

•

Föräldrar undrar över möjligheten att få köpa mellanmål för barn/elever som inte går på
fritids. Karin undersöker med matpersonalen och kostchefen.

•

Ettornas kapprum upplevs inte som trevliga. Det behövs krokar och praktiska hyllor bl.a.
Skolan håller på att sätta upp nya krokar fn. Föräldrarna vill agera och kommer att ta kontakt
med lokalansvarig på kommunen. Politiker Alexandra Herlin tittade runt i skolans lokaler
under kvällen och har uppmärksammat den dåliga standarden i ettornas kapprum.

•

Koll av träd pga tidigare händelse. Karin mejlar och talar med ansvarig på kommunen,
Yvonne Söderberg.

•

Det finns ett hål i staketet vid vägen/busshållplatsen. Vi gör eleverna uppmärksamma på detta
och repeterar skolans gränser samt att de hålls. De små barnen, fkl samt år 1 har inte tillåtelse
att vara i skogen öht.

•

Föräldrar upplever ibland att det är få vuxna ute med barnen/eleverna. Viktigt att skolan
tydliggör att före skolstart har vi inte personal på gården förutom för de elever/barn som är
inskrivna på morgonfritids .All personal ska bära Gul väst . Är barnet/eleverna på
morgonfritids är det ytterst viktigt att förälder meddelar när barnet/eleven kommer. Vid
lämning från fritids till skola kl 8 går alltid personal med fkl och åk1 samt väntar vid

•
•

klassrummen till läraren kommer. Fritids kommer att skicka ut information om rutiner som
gäller på morgonfritids.
•

Närvarokoll sker vid dagens början av undervisande lärare. Då vi ev saknar elev som inte har
frånvaroanmälts ringer vi alltid vårdnadshavare för information. Vi tar upp det i
personalgruppen.

•

Övervakningskameror finns placerade på skolgården.

•

Kapprummet låses tidigt. Vi undersöker möjligheten att stänga senare.

•

Vid frågor rörande Skola 24 är Johan Torberger, KS den som är specifikt kunnig. Rådgör med
honom, johan .torberger@vallentuna.se.

•

Nationella prov genomförs i år 3 samt år 6 vt-16. De muntliga proven i år 6 kommer att
genomföras ht-15.

•

Information om övrig resultatuppföljning som sker kommunövergripande i Vallentuna
kommun.

•

Rektor verkar för att det inte ska vara parkering utanför matsalen. Förfrågan om skyltar
gällande Ej parkering har meddelats till kommunen. Det finns en gångväg mellan skolan och
förskolan Bergatrollet.

•

Mötestid för nästa Skolsamråd är 18/11-15, kl 18-20.

Vallentuna 16/9-15
Eva Mostberg

