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Protokoll Skolsamråd Karlbergsskolan
Onsdag 26 maj 2016 18.00 -20.00
Karlbergsskolans personalrum
Närvarande: Karin Oldfield (rektor), Maria Holm (bitr. förskolechef), Alexandra Herlin
(kontaktpolitiker M)
Representanter från Katthults förskola avdelningar blå, röd, grön samt förskoleklass Björnarna,
förskoleklass Vargarna, 1a, 2a, 2b samt åk 5 .
Representanter saknades från Katthult Gul, Bullerbyns förskola, 1b, åk3, åk 4 samt åk 6.

1. Återkoppling på frågor från föregående möte

Ökat elevantal till hösten. Som en satsning på lågstadiet har vi anställt ytterligare
en utbildad fritidspedagog till höstterminen.
Önskan om fortbildning för personal ang. elever med särskilda behov. En
föräldrarepresentant nämnde på föregående möte att Vallentunas skolpsykolog har
föreläst för personal på andra skolor i kommunen ang. elever i behov av särskilt stöd.
Föreläsningen ”Relationsinriktat och strukturstärkande arbetssätt” är bokad i höst
för skolans lärare och fritidspersonal kanske även för förskolepersonalen.
Varför ser barnen på film då de har vila på förskolan?
Någon förskoleavdelning har haft bokvisning/ program från barnkanalen via
videoprojektorn vid vilan efter lunch. Man har nu lyssnat på föräldrars synpunkter
om för mycket visuell stimuli och ändrat detta till CDsaga eller CDvisor.
Önskemål att ha närvarosystemet Tempus även i skolan/på fritids. En ny
skolplattform för kommunens skolor är under upphandling och planen är att den ska
dra igång tills höstterminens start. Därav vill rektor vill inte i dagsläget utöka Tempus
för fritids.
Hopslagning av förskolans avdelningar på eftermiddagarna
Önskemål fanns från föräldrar på föregående möte om information till samtliga
föräldrar om avdelningar slås ihop på eftermiddagen. Bitr. förskolechef har sett över
det med förskolepersonalen och betonar vikten av tydligare information till de
föräldrar som berörs, men inte ge ut info till samtliga. Föräldrarna på skolsamrådet
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tycker detta är bra och några framför synpunkter på att det inte får ges ut för mycket
info.
Renovering av lokaler Man kan ansöka om bidrag hos Boverket. Vi har inte varit i
kontakt med dem. Katthult Röd ska renoveras inom en snar framtid.
Giftfri förskola Vallentuna kommuns förskolor är med i projektet Giftfri förskola.
Miljögruppen gör nu en inventering för att kunna skriva en rapport hur det ser ut på
förskolorna. Kemikalieinspektion med undersökning av leksaker m.m. är genomförd
på Katthult. Förskolan kommer under nästa läsår göra en handlingsplan för detta.
Förskolan är en bra miljö men vi kommer göra en leksaksinventering samt tänka
utifrån detta vid inköp. Mer information om detta kommer i höst.

2. Info från rektor samt föräldrarnas frågor
Solskyddet på röd är uppsatt nu. Byggfirman har åtgärdat fel, så nu är det stabilt.
En föräldrarepresentant har undersökt och fått svaret att kompisgungan snart sätts
upp.
Önskemål finns från föräldrar om namnbrickor på vikarier i förskola och fritids. Bra
och tydligt när det står på anslagstavlan i hallen vilken personal som är borta och
vikariens namn.
Rektorn informerar att fritidspersonal med tillsvidare tjänster är kvar nästa läsår.
Man håller på att se över hur det blir med de tjänster som är vikariat.
Alla föräldrar är välkomna till skolavslutningen den 10/6 kl 9.00 på kullen. Medtag
picknickkorg. Skolköket har en nyanställd konditor som bakar tårta till alla.
Fråga kring ekologisk mat. Vallentuna kommuns kostenhet värnar om ekologiskt och
närproducerat. 20% av våra livsmedel är ekologiska. Det är främst mjölk, frukt,
(godkänd) fisk. Kostenheten arbetar även för att minska matsvinnet.
Karlbergsskolans kök väger matsvinnet för att kunna räkna på att det minskar.
Karlbergsskolan har dagligen två maträtter(varav en vegetarisk) och en fin
salladsbuffé. Mer information om maten hittar du på hemsidan och ytterligare frågor
besvaras av kostchef Charlotte Muntzing.
Önskemål om mer vuxenledda lekar på skoltid och fritids. Det är bra att erbjuda
barnen. Rektorn tycker detta är viktigt och ska arbeta för att det ökar. En
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föräldrarepresentant som har mkt kunskap om detta erbjöd sin hjälp och kommer via
rektorn kontakta fritidssamordnaren.
Fråga om träd. Det är viktigt med barnens säkerhet. Kommunen besiktar
kontinuerligt våra gårdar. Personal felanmäler om man uppmärksammar något
däremellan.
Fråga om att någon tittar i andras väskor i kapprum kom upp. Rektorn undersöker
detta.
Föräldrarepresentanter tackade för lyckade evenemangs såsom 5:ornas
BodaBorgresa, musikalen, talangjakten och fritidshemmens dag. Det tyder på
engagerade lärare och fina klasser.
Kontaktpolitikern tipsade om att läsa Barn- och ungdomsnämndens protokoll på
hemsidan, vilka man även kan prenumerera på.

Detta var terminens sista möte. Datum för nästa läsår meddelas senare.

Sekreterare: Maria Holm, bitr. förskoelchef
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