Minnesanteckningar fört vid brukarråd i Gärde skola
Datum: 24 oktober 2018
Tid: 18:30-20:00
Plats: Biblioteket Gärde skola
Medverkande: Bitte Henriksson(rektor), Maria Klevemark (F), Marko Pulkkinen (6), Pamela Jäderberg
(4), Beng-Olov Bäck (F), Johanna Schönning (2), Anna Åman (3), Anna Ingmarsson(1), Susanne
Andersson(4), Maria Morén(personal), Sebastian Larsson(politiker)

Agenda:
Val av sekreterare
Anna Ingmarsson

Backspegel – senaste protokoll
Rektor föredrog föregående protokoll.

Information kring nuläget och framtiden
Stämningen på skolan
Maria Morén föredrog om stämningen på skolan. Stämningen är bra, har dock varit lite stökigt på
rasterna.
Enkät om barnens trivsel och trygghet
Enkät är gjord i skolan gällande barnens trivsel och trygghet. Enkäten visar goda resultat. De
förbättringsområden skolan jobbar på är:





Alla elever ska veta någon vuxen person de ska vända sig till
Trygghetsregler ska revideras och implementeras
Andelen elever som känner sig trygga ska minst bibehållas
Alla anmälningar om kränkningar ska göras digitalt

Infomentor & Fritidswebb
Önskan om att kunna anmäla del av dag som frånvaro i Infomentor önskas. Detta fungerar inte i
dagsläget pga att schemat inte är kopplat till Infomentor. Just nu finns ingen lösning för detta.
Behov att se över klasslistor och telefon nummer så att alla finns med, även lärare så att man kan
komma i kontakt den vägen.
GDPR
Hur man får dela telefonnummer och uppgifter har begränsats sedan GDPR lagen. Uppfattning om
att kommuner har tolkat lagen alltför hårt. Kan kommunen titta på en lösning så att man kan dela
uppgifter lättare både på infomentor men även generellt på skolan.

Spolschema
Spolschema finns nu tillgängligt. Instruktioner i spolschema är viktigt att följa. Om man inte vet hur
man ska göra ska man kontakta sin kontaktperson i schemat.
Blir det kallt innan spolschemat är lagt får alla hjälpa till att spola.
Sargen behöver lagas men även bytas inom kort. Möjlighet för kommunen att hjälpa till med denna
kostnad då planen användas av flera än skolan? Snöredskap ska ses över och ställas fram.

Genomgång av pågående förbättringsområden
Listan med pågående förbättringsområden gicks igenom av rektorn och kommenterades med status.

Övriga frågor
Traditioner
Viktigt att bibehålla traditioner i skolan som Lucia. Lucia kommer att bli av i år- skolan återkommer
med vilken form och vilken årskurs.
Julmarknad ska bli av. Leds av årskurs 6. Marko P tar denna vidare till åk 6.
Wild kids kommer att bli av – har blivit framflyttat.
Fixardag
Det behövs fixas några småsaker på skolan bl.a ramp till cykelförråd och lagning av sarg. Brukarrådet
ger förslag på dag och kommunicerar till övriga föräldrar.
Förväntningar på Brukarråd
Brukarrådet är föräldrarnas kanal för att få information och kunna ställa frågor eller ta upp idéer,
förslag och problem.
För smidig kommunikation uppmanas Facebook gruppen för Brukarrådet att användas. Brukarrådets
representanter kontaktuppgifter kommer att läggas ut så det fungerar att ta kontakt den vägen
också.

Representant från utskottet Lärande och Stöd
I nuläget inget att ta till Brukarrådet.

Vilka av dagens frågor ska lyftas till
avdelningens ledningsgrupp

Sebastian tar med sig 3 frågor till politikerna i kommunen.
Kan kommunen stötta för att Gärde ska få en ny sarg till hockeyrink
Hur man kan dela uppgifter lättare via Infomentor utan att bryta GDPR.
Hur vi kan dela och vad vi får dela generellt av uppgifter inom skolan utan att bryta GDPR.
Sekreterare:
Anna Ingmarsson

