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Protokoll Skolsamråd Karlbergsskolan
Onsdag 13 april 2016 18.00 -20.00
Karlbergsskolans personalrum
Närvarande: Karin Oldfield (rektor), Maria Holm (bitr. förskolechef), Malin Hall
(fritidssamordnare), Alexandra Herlin (kontaktpolitiker M)
Representanter från Bullerbyn, Katthult Blå, Grön, Röd samt förskoleklass Björnarna, förskoleklass
Vargarna, 1a, 1b, 2a, 2b, 3b, åk 4, 5a.
Representanter saknades från Katthult Gul, 3a 5b samt åk 6.

1. Genomgång av föregående protokoll

2. Återkoppling på frågor från föregående möte


Frågor om IT till vårdnadshavare
Vi önskar Google eller Office 365 för att kunna dela informationen med både elever och
föräldrar samt kommunikation mellan skola och vårdnadshavare.



Det upplevs vara för få vuxna ute på rasterna
Skolgården är indelad i zoner och vi har vanligtvis god täckning med personal. Under
vintermånaderna drabbades vi däremot av mycket sjukdomsfrånvaro vilket gjorde att vi
inte kunde täcka i samma utsträckning. Vi upplever inte att det är något problem i
dagsläget.



Kvarglömda kläder
Det som blev över denna omgång har nu lämnats till välgörenhet.
Vi funderar över ifall det är värt att lägga ner så pass mycket jobb och tid på kvarglömda
kläder, med tanke på att det inte är så många som verkar bry sig om att kika/leta efter sina
borttappade grejer.
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Instagram
Skolans lärare kommer inte att använda Instagram, utan det är även i fortsättningen bara
fritids som gör det. Fritids har nu däremot flera telefoner som kan användas till detta.

3. Lärare blivande åk 4
Det kommer fortfarande att vara två klasser.
Johan Thorberger, Maud Snellström, Lena Ringqvist blir klassernas mentorer.
Varje lärare kommer att undervisa i de ämnen de är behöriga i.
Maud & Lena behåller även sina mentorselever i blivande åk 6. Information har i skrivande
stund gått ut till alla föräldrar och elever.
4. Ökat elevantal till hösten
Som en satsning på lågstadiet kommer vi att anställa ytterligare en utbildad fritidspedagog.
Annonsen ligger ute, så tipsa gärna om du känner någon sådan.
5. Önskan om fortbildning för personal ang. elever med särskilda behov
En föräldrarepresentant nämnde att Vallentunas skolpsykolog har föreläst för personal på
andra skolor i kommunen ang. elever i behov av särskilt stöd. Vi undersöker ifall detta även
skulle gå att genomföra hos oss.
6. Varför ser barnen på film då de har vila på förskolan?
Vilan ser olika ut på de olika avdelningarna.
En del har traditionell sagoläsning.
Avdelning Blå har projektor och kan därför visa sagor där, d.v.s. inskannade böcker och sagor
där man kan se t.ex. ett bildspel eller själva boken inkl. bilder på en skärm.
Vissa dagar ser barnen under vilan på barnprogram från SVT Play eller Barnkanalen. Detta
upplevs inte positivt av alla föräldrar. Ledningen tar denna fråga vidare till förskolan och för
en diskussion om vilans innehåll framöver med personalen.
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7. Köpa mellanmål
De elever som inte går på fritids men vill äta mellanmål kan köpa melliskuponger av
kökspersonalen. De äldre eleverna kan även köpa ”frukost” på förmiddagsrasten.
8. Behörig idrottslärare
Louise Älfvåg vikarierar som idrottslärare resten av läsåret. Hon får stöd och hjälp med
planering o.s.v. av Mattias Johansson (bitr. rektor).
En utbildad/behörig lärare kommer att skriva omdömen/betyg till eleverna.
Susanne Borgås kommer troligtvis tillbaka till höstterminen.
9. Önskemål att ha närvarosystemet Tempus även i skolan/på fritids
Karin undersöker kostnaden.
10. Hopslagning av förskolans avdelningar på eftermiddagarna
Föräldrar på Katthult Röd upplever att det är otryggt för de små barnen när det kommer en
massa stora barn till avdelningen.
Vi måste av naturliga skäl schemalägga mest personal då vi har flest barn.
Ifall det saknas personal (vid t.ex. sjukdom) ser vi det som en bättre lösning att slå ihop
avdelningarna tidigare istället för att vikarier ska lämnas ensamma med en grupp barn.
Önskemål finns från föräldrar om tydligare information om varför vi slår ihop avdelningarna.
Vi ser över om/hur denna information kan ges ut.

11. Renovering av lokaler
Man kan ansöka om bidrag hos Boverket. Vi undersöker ifall detta är aktuellt för oss.
Katthult Röd ska renoveras inom en snar framtid.
12. Giftfri förskola
Det finns information om att Vallentuna kommuns förskolor är med i projektet Giftfri
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förskola. Kemikalieinspektion med undersökning av leksaker m.m. är inbokad till Katthult.
Karin undersöker kommunens handlingsplan för detta.
13. Kompisgungan och solskydd Katthult Röd.
Skolan har fått information att kompisgungan och solskyddet kommer inom kort.
Redskapsförrådet vid fotbollsplanen låg i samma beställning och det har färdigställts.

14. Nästa skolsamrådsmöte:
Torsdag 26 maj 2016
18.00-20.00

Sekreterare: Malin Hall
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