Minnesanteckningar brukarråd
Gärde skola
Datum: 2021-10-07
Lokal: Team
Tid: 18.00-19.00
Deltagare eller vårdnadshavare:
Bengt-Olov Bäck F-klass, Elin Joon år 1, Anna Åman år 2, Anna Daniels år 3, Ulrika Norrström år 6, Erica Söderman- Dahlin
lärarrepresentant, Tomas Bergsten Utbildningsutskottet, Christina Erlman, biträdande rektor, Erika Hemptenmacher rektor.

Dagordning:
-

Corona information: Erika går igenom vilka åtgärder vi gör eller har gjort kring
Corona pandemin.
Information av rektor:
Se PP

-

Verksamhetsplan:
Information kring de prioriterade områden som finns på Gärde skola detta läsår.
Lärmiljö, differentiering, digitalisering.

-

Föräldrafrågor:
•

•

•

Matsituationen nu? Det finns barn som inte äter lika mycket
och det skapar en negativ trend som fler hakar på. Elevrådet
arbetar med detta och fokus nu är hur salladen ska vara.
Önskemålet är att salladerna inte blandas ihop utan är
uppdelat för att få fler barn att äta salladerna. Även
ransoneringen av mat samt bordsmöret lyftes. En önskan om
att bjuda in kostchefen för att få svar på frågor vore önskvärt.
Trafiksituationen. De önskar ett gemensamt grepp för att få en
bättre trafiksituation längs vägen till skolan samt vid hämtning
och lämning av elever. Frågan kommer tas vidare.
Café och Halloweendisco samt sargbygge: Får vi anordna café
på torsdagar igen utifrån tidigare koncept med start v. 45? Får
vi ha Halloweendisco samt information kring sargbygge
behöver läggas ut till alla föräldrar. Vi tar upp caféfrågan med
personalen på nästa veckas APT samt gör en risk och

-

konsekvensanalys över detta. Halloweendisco är okej att
genomföra eftersom det enbart innebär att eleverna träffas.
• Innebandymålen behöver lagas – skolan skickar en
vaktmästarbeställning
Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?

o Till politiker och tjänstemän: trafikfrågan, Tomas tar med sig frågan
vidare.
-

Övriga frågor:
•

-

Nästa möte: VT-22

Infomentor – alla vårdnadshavare behöver lägga in sina rätta
tider för barnen på fritidshemmet. Det påverkar pedagogernas
vardag om det kommer 15 eller 8 barn till frukost samt vid lov
vid tillsättning av vikarier och pedagogers möjlighet till att få
ledighet baserat på elevunderlag.

