Skolrådsmöte Vänge skola
28 november 2017

Deltagande: Maria Holmgren (1A), Eva-Britt Landin (klasslärare 1A), Martin Akbar pappa (1B), Sofia
Grundström (3B), Veronika Bratt Svedberg (3A), Jenny Sandberg (2B), Elin Eriksson (FB), Linnea Olsson
(4A), Malin Helmestam (1B), Liselotte Gustafsson (2B+ 4A), Anders Ingvarsson (4B+ 6), Markus
Holgersson (rektor)
1. Mötet öppnades av Liselotte Gustafsson (ordförande)
2 . Dagordningen godkändes
3. Till protokollförare valdes Linnea Olsson och till justerare valdes Sofia Grundström
4. Rektorn har ordet
*Markus informerade om personalförändringar. Ny idrottslärare, Henrik Lindström, börjar efter nyår
eftersom Niclas slutat. Ny lärare i träslöjd, Karolina Siljestrand, börjar i december och går dubbelt med
Anders som går i pension till årsskiftet. Ny lärare även i 1B, Rebecka Valter, som ersätter Karin som
slutar.
*Julavslutningen blir i kyrkan. Alla barnen får inte plats samtidigt så lågstadiet går dit först och
mellanstadiet efteråt. Föräldrar får inte plats i kyrkan. Eventuella julavslutningar i klasserna bestäms i
resp. klass. Dagen avslutas 12.40 då bussarna går hem.
5 Föregående protokoll
*Trafiksituationen på skolgården och runt omkring.
Markus har kontaktat kommunen angående trafik på skolgården och om det går att få en skylt.
Kommunen svarar att det går, men vem ligger detta ansvar på? Markus kollar vidare.
Trafiksituationen runt skolan är fortfarande rörig. Många släpper av barn på personalparkeringen vilket
blir ett problem för barnen som ska gå till idrotten på morgonen och då måste passera där bilarna kör in.
Markus informerar om detta på Unikum.
*Höstlovsplaneringen på fritids kom inte ut i tid eftersom fritids inte visste hur många barn som skulle
komma.
*Sammanslagning med Stenhagens fritids på lov.
Det är relativt få barn i Vänge som ska gå på fritids på jullovet jämfört med barn som ska gå i Stenhagen.
Därför får Vänge-barnen åka till Stenhagen.
*Var ligger kvarglömda kläder?
Ett återkommande problem. Märkning av kläderna borde underlätta.
*Spolning av is på skolgården
Bara en person får ha nyckel till slangen. Det diskuterades om man kan skrapa planen med traktor så att

det blir en liten gruskant runt isen. Det skulle underlätta när vid spolning av isen, så att vattnet inte
rinner undan på en gång.
*Lamporna på toaletterna lyser nu längre, så man behöver inte vara rädd att det ska bli mörkt när man
är på toaletten.
5. Övriga frågor
*Skogräns och torkskåp saknas vid ettornas kapprum
Skogräns kan fixas med en tejp. Torkskåp finns i annan del av huset. Klasslärarna i ettan kollar på frågan.
*Svårt att hinna med att äta lunch
Lunchtiden är tilltagen så att man ska hinna äta upp.
Nytt för matsalen är att varje klass har matvärdar som t ex torkar borden. Tysta tisdagar har provats,
men ska ersättas med prat i låg ljudvolym alla dagar. Det har blivit lugnare i matsalen.
*Finns det pulkor och hjälm i skolan?
Ja, det finns några hjälmar och pulkor i ett förråd, men man får gärna ta med egen hjälm och stjärtlapp.
Man kan förvara dem i sin back i kapprummet. Om man har hjälmar hemma som inte används så tar
skolan gärna emot dessa.
*Vilka får kallelse till skolrådsmöte?
Alla föräldrar får kallelsen via Unikum.
*Vem tar foton till Instagram? Är Instagram privat?
Skolan lägger ut bilder på Vänge skolas Instagram-konto. Kontot har varit offentigt , men Markus ändrar
det till ett privat konto. Bilder med ansikten bör inte läggas ut. Personer kan ha skyddad identitet.
*Ofräscha toaletter
Ibland är toaletterna smutsiga och ofräscha. Toaletterna städas dagligen/flera gånger per dag. De som
städar rapporterar till klasslärarna om det är ofräscht så de kan ta upp det i klasserna.
*Idrott med parallell-klassen
Treorna har delad idrott med parallellklassen. Det upplevs som en bra åtgärd. Den halvan av klassen som
inte har idrott har då halvklass vilket är positivt. Andra klasser vill också ha det så.
*Laktosfri mat slut
Den laktosfria maten har varit slut vid några tillfällen. Så ska det inte vara. Den laktosfria maten upplevs
som tråkigare än den andra maten.
*Brandlarm
Nu installeras automatiskt brandlarm i skolan. Tidigare har det varit utrymningslarm.
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