171108 Föräldraråd
Närvaro:
Mariette (rektor) Amanda (Fritidspedagog) Ulrika (lärare)
Föräldrar från Förskoleklass A, B, 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4, 5
(Tyvärr krockade det med information från Skansenskolan till ÅK 6 föräldrarna vilket
gjorde att de inte kunde vara med)
Skolbussar
Inför föräldrarådet hade följande frågor kommit
1. Vem har ansvar på bussarna vad som händer? Skolan eller vi föräldrar?
2. Klagomål gällande skolbussar och barn som inte hinner sätta sig o få på sig sina
bälten innan chaufförer åker.
Svaren är
1. Föräldrarna har ansvaret tills barnen har stigit på bussen på morgonen och
när barnen är avlämnade på hållplatsen efter skoldagens slut. Skolan har
ansvaret när barnen är avlämnade på skolan och tills barnen har stigit på
bussen efter skolan. Under själva bussresan har KLT/Bergkvarabuss
ansvaret.
2. Klagomål mailas till Sune.Carlsson@morbylanga.se som skickar vidare till
KLT. De tar sedan upp det med Bergkvarabuss. Det är bra om klagomål som
inkommer är kopplad till vilken dag, tid och vilken linje som det gäller. Då är
det enkelt för de ansvariga att prata med den chaufför det gäller. Frågor som
de kan rikta direkt till berörd personal biter alltid bättre än svepande
formuleringar typ, ”chaufförerna ser inte till att barnen har bälte på sig” eller att
”Bussarna kör för fort/innan barnen satt sig”. Sunes erfarenhet är att KLT är
duktiga, och snabba, på att ta tag i kritiken med Bergkvarabuss.
Det framfördes också beröm angående busschaufförerna. De hjälper iblan barnen
lite extra med avstigningar, ser till att de kommer dit de ska med mera.
En av bussarna kommer fram lite tidigare till marknadsplatsen än den andra vilket
gör att många elever vill åka den bussen fast de inte ska det. Skolan kommer att be
om listor på vilka elever som ska med vilken buss för att kunna stötta nya
busschaufförer så att barnen tar rätt buss.
Är bussen full är det barnen som har fritidsplats som får stanna på fritids.
En fråga om vad som gäller försäkringar kom också. Barnen är försäkrade genom
Mörbylånga kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring under hela dygnet.
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Olycksfallforsakringar/

Parkering
Tyvärr är det fortfarande en del föräldrar som ställer sin bil norr om matsalen när de
ska lämna/hämta sina barn. Vi uppmanar alla att köra in på parkeringen eftersom det
gör att vi får en säkrare trafiksituation.
Särskilt riskfyllt är det när bilen ställs utanför bommen som leder in till skolan
eftersom det gör att ev. utryckningsfordon inte kan komma in på skolans område. Vi
kommer att undersöka om det ytterligare går att förtydliga att det är förbjudet att
stanna där.
Parkeringen skulle byggs om i somras men på grund av de besparingar som görs i
kommunen kunde det inte genomföras. Det som skett är att de platser som var
skyltade med MC parkering inte är det längre vilket gör att ni kan ställa era bilar där
också.
Det framfördes att det ibland är svårt att se när det står mycket bilar i rondellen.
Finns det möjlighet för kommunen att ordna med fler parkeringsplatser ex. utanför
gamla affären. Rektor skickar frågan vidare till MBAB.
Julmarknad/Lucia
Vi har tidigare beslutat att det inte blir någon julmarknad i år. På mötet togs beslutet
att ev sommaravslutningar får ordnas av respektive klass.
Lokaler inför ht18.
I nuläget inga större ändringar utan skolan anser att att vi kommer att klara
lokalbehovet även läsåret 1718
Betygsresultat resultat
Vi tittade på betygsresultatet och diskuterade runt det faktum att pojkarna inte har
lika höga betyg som flickorna.
● Länk till resultatet:
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report
=gr6_betyg_amne&p_flik=G&p_xtra=1&p_verksamhetsar=2017&p_hmantyp=
01&p_lankod=08&p_kommunkod=0840&p_skolkod=15553220
Gemensamma aktiviteter
Gemensamma aktiviteter ex Skoljogg och Lökenäsdag tycker skolan är viktiga. Vi
har under höstterminen flyttat en del aktiviteter till våren eftersom vi haft svårt att
hinna med. kompisdagen som genomfördes var mycket uppskattad och många
elever kommer i kontakt med elever från andra klasser och åldrar genom aktiviteter
på fritids och raster.

