Kallelse - dagordning
SKOLRÅD
Fredrika Bremerskolan
Datum: 2017-02-14
Lokal: 1A:s klassrum kl. 18.30-20.00
Närvarande: Charlotte Pettersson, Jessica Ogden, Anna Thorsell, Natalie Hagafors, Karin
Fransois, Annika Bergström, Tobias Wallerius, Åsa Grauman, Ulrika Axelsson.
Dagordning
1.
2.
3.
4.

Ordförande öppnar mötet
Val av sekreterare: Åsa Grauman
Justering av föregående protokoll. Inget att justera.
Aktuella frågor:
✓ Ny skola och renovering av gamla lokaler
Nyheter 24 rapporterar i en artikel på nätet om den kommande
byggnationen av ny skola. I artikeln står det att den nya skolan ska
stå färdig läsåret 2019/2020. På kommunens hemsida står det läsåret
2018/2019, dessa uppgifter ska dock uppdateras inom mycket kort.
Det är bra om vi alla hjälps åt att hålla ögon och öron öppna gällande
ärendet så vi kan ta tillfällena i akt att påverka, om sådana ges. Se
mer: https://www.uppsala.se/organisation-ochstyrning/publikationer/strategisk-forsorjning-av-utbildningslokaler2016-2020/
Vi vet att andra skolor står före i kön att bli byggda, t.ex.
Lindbacken.
I och med de nuvarande byggnormerna så kommer förskoleklasserna
att få två rum till förfogande vilket är en stor förbättring från idag.
Idrottssalen kommer att bli dubbelt så stor jämfört med idag.
Elevantalet kommer att växa betydligt.
Cykelvägen som löper mellan nuvarande skoltomt och gamla fsktomten kommer att försvinna. Tomterna slås ihop till en stor tomt.
Föräldrarna tar upp att Fredrika Bremer har en god sammanhållning
på skolan. Barnen har koll på barn i de andra årskurserna och på
annan personal som inte är ”deras”. Detta är en av Fredrika Bremers
styrkor som är jätteviktig att försöka bevara nu när skolan kommer
att växa.
Det har varit tal om att det även ska finnas en ny förskola på den nya
tomten men den är inte utritad på några skisser i dagsläget. Någon
förskola nämns inte heller i Nyheter 24s artikel.
✓ Ekonomi och tjänster

Skolan har fått ett minskat strukturstöd p.g.a. fler elever har föräldrar
med högre utbildning nu än tidigare. Strukturstödet beräknas bland annat
på föräldrarnas utbildningsnivå, antalet pojkar och utländskbakgrun.
Läget kring tjänsterna på skolan är dock oförändrat.
Besked om antagning till hösten ges 1 mars, med undantag för vissa
privata skolor. Förhoppningsvis är elevunderlaget tillräckligt och jämt
fördelat mellan pojkar och flickor. Skolan har krav på sig att ta emot 28
barn per klass.
Tidigare har man fått önska ett antal kompisar som man vill ha med sig
till sin förskoleklass i samband med skolvalet. Detta görs inte längre
centralt utan lokalt på varje skola. FB kommer att kontakta föräldrar
angående detta via mailadressen som finns i E-barn och ungdom. Viktigt
att man uppdaterar sina uppgifter där.
Hur ska man tänka kring gruppfördelning på skolan? Ska samma grupp
följa varandra genom hela skolgången eller kan det vara bra att
omformera till nya grupper för att inte fastna i givna mönster?? Det
behöver vi prata mer om.
✓ Utvecklingssamtal och UNIKUM – återkoppling från er föräldrar.
Det är lätt att logga in med bank id. Kanske finns vissa oklarheter
kring hur vi ska använda unikum, syftet och förväntningar på
respektive part. Vissa klasser har kunnat boka samtal via typ Doddle
andra har skrivit upp sig på lista, vilket kan vara bökigt om man inte
hämtar och lämnar. I år har praktisk/estet och fritids hjälpt till med
samtalen för att göra den personalen mer synlig. Kan dock vara svårt
för den personalen att veta hur det går i klassrumsämnena?
Barnen skulle behöva förberedas inför sina samtal. De kanske skulle
kunna ha förberedelse i läxa inför samtalet?
Hur ska man tolka nivåerna, vad är bra? Flera tyckte att
formuleringarna var svåra att ta till sig och svåra för barnen att
greppa. Texten är tagen direkt från läroplanen vilket att uppfattas
opersonligt, jämfört med tidigare samtal. Vill man att barnet ska vara
delaktigt behöver man använda ord anpassade till dem och ge
exempel utifrån deras vardag.
5.

6.

Sekreterare Åsa Grauman

Övriga frågor:
• Nästa gång kommer trygghetsteamet och berättar om hur skolan
arbetar förebyggande och åtgärdande mot mobbning.
• De äldre barnen upplever fortfarande att maten inte räcker vissa
dagar, att de inte blir mätta. T.ex. när det är soppa. All mat är
dock näringsberäknad och ska innehålla samma näringsmängd
varje måltid.
• Skolavslutningen? Det blir som vanligt här på skolan. Barnen vill
ha det så.
Information till månadsbladet

