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1. Protokollförare
Till protokollförare valdes Lisa de Haan.
2. Genomgång av föregående protokoll 170307
Städföretaget har gått igenom städningen av toaletterna på Månen och anser att
tiden för städningen och att det sker två gånger om dagen är tillräckligt.
Man har även sett över fördelningen av toaletterna i paviljongerna och enligt
AFS 2009:02 bör det finnas en toalett per påbörjat 15 tal barn, så skolan
fortsätter med tre toaletter till barnen och att personalen har en toalett som är
avsedd för dem, men vid behov kommer den att användas av barnen också.
Föräldraföreningen menar att toaletterna på Månen är bra, men att toaletterna
på övriga avdelningar lämnar en hel del att önska. Mycket papper på golven
och kisstänkta toaletter och golv. Inga toaletter man själv hade gått in och satt
sig på. Tyvärr finns det inte utrymme i budgeten för ytterligare städning utan
det är varje förälders ansvar att lära sina barn bra toalettvett, bland annat att
alla sitter ner och kissar, även pojkarna. Även pedagogerna kommer att ta upp
toalett-vett med barnen. Skolsköterskan har varit runt och pratat med barnen
om toalett-vett, men kan behöva göra det återkommande.
En av anledningarna som framförs till varför vissa barn håller sig hela dagen
istället för att gå på toaletten är att man inte får sitta ostört. Toaletterna är
belägna där det är mycket spring och det kommer andra och rycker i dörren.
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Låsen går ofta i baklås vilket gör barnen rädda för att låsa. De känner sig
otrygga. Kia kommer att be vaktmästaren regelbundet kolla av låsen.
Man kan hyra idrottshallen när den inte används av skolan eller föreningar,
istället för matsalen eftersom idrottshallen inte larmas. För barnaktivitet kostar
det 15 kr/timme och för vuxenaktivitet kostar det 35 kr/timme. Sker det i
klassregi är det gratis, som tex vid sexornas övernattning.
3. Verksamhetsfrågor
Matilda från elevrådet informerar om Kulbanken. Det sätts in max 1000
kr/elevrådsmöte och det görs avdrag för tex förstörelse och ovårdat språk som
elevrådet själva bestämmer summan på. I slutet av terminen delas de ut,
antingen gemensamt till alla årskurser, eller till varje klass för sig. Denna termin
har elevrådet röstat för att dela upp pengarna och det blir 521 kr/klass.
Vid varje elevrådsmöte finns punkten ”frågor till husmor” där det senast
framfördes från F-klasserna att det är smuligt och skräpigt i matsalen när de ska
äta som sista grupp.
Matsvinnet har ökat de senaste månaderna – särskilt ris slängs det mycket av.
Det har gått från 12-13g/person till 15g/person nu. Det behövs en morot för att
minska svinnet. Ett exempel från en skola i Malmö är att om eleverna kommer
under en viss nivå blir det grillfest i slutet av terminen. På den skolan sänkte
man svinnet rejält.
Det kommer tillträda en ny kostchef då den nuvarande går i pension.
Kommunen har antagit en ny kostpolicy som går ut på att alla elever ska ha
minst 25 minuter på sig att äta sin mat från det att den läggs upp på tallriken.
Detta blir svårt att leva upp till med den matsal som finns på skolan idag.
Många barn upplever att mellanmålet är för dåligt, de blir inte mätta och vissa
väljer att inte äta det alls. Frågan kommer upp om det är tillåtet att ta med en
egen smörgås och det är det så länge den inte äts i matsalen och det är ok med
de övriga i klassen vilket får diskuteras klassvis.
4. Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplanen ska utvärderas och arbetas vidare med inför nästa läsår.
En föräldraenkät är genomförd i F-klass, i årskurs två, samt i årskurs fem. Även
eleverna i årskurs fem har fått svara på en enkät. Bäst resultat i kommunen
bland årskurs 5 eleverna och även högt vad det gäller föräldraenkäten.
Det man ska arbeta extra med till nästa läsår är arbetsro samt språkbruket. Det
kommer även önskemål från föräldraföreningen att man ska prata mer om en
tillåtande skola, att eleverna tex ska våga räcka upp handen utan att vara rädda
för att bli utskrattade om de svarar fel. Fler önskemål/synpunkter kring
likabehandlingsplanen mottages gärna, skickas till Kia, via mail.
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5. Fastighetsfrågor
Föräldraföreningen undrar hur det är med luften/ventilationen i skolan samt i
paviljongerna. Ventilationen stängs av när det inte är någon verksamhet och
sätts igång två timmar innan verksamheten börjar på morgonen. Det hade varit
önskvärt att man själv kunde reglera ventilationen, men det är en
kostnadsfråga.
Till hösten kommer de blivande fyrorna (Planeten) att flytta ut till
paviljongerna. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara där. Fördelen
är de två extra grupprummen som finns nära. Nackdelar är att F-klassen stör,
nuvarande 6B, när de behöver arbetsro särskilt vid provtillfällen. En annan
nackdel är springet fram och tillbaka mellan skolan och paviljongerna vid idrott
och lunch.
Om det kommer att behövas fler paviljonger vid ev om/till/nybyggnad av
skolan ska skolan kräva att få nya paviljonger.
6. Budget
Kommunen har gjort om systemet för fördelningen av pengar till resurs för
barn med särskilda behov. Bidraget grundar sig nu i det totala antalet elever på
skolan, vilket innebär att Stanstorp får mindre pengar. Resultatet blir färre
resurspersoner och att man får stuva om bland tjänsterna på avdelningarna.
7. Övrigt
Inför de nationella proven erbjöds eleverna i årskurs sex frukost på skolan, samt
att hjärngympan förlades på morgonen de dagar då det var prov. Skolan ska
utvärdera om detta är ett bra upplägg.
Det kommer upp fråga om vad det finns för plan om samtal kring
nätanvändande, hur man ska förhålla sig till det man läser och hur man bör
agera på nätet. Skolbibliotekarien går igenom källkritik och nätuppförande med
årskurs fyra, men önskemål finns att man börjar prata om detta redan i årskurs
tre eftersom användandet kryper ner i åldrarna.
Föräldraföreningen tar upp mobilanvändandet på skolan till diskussion. Många
föräldrar är emot att eleverna får använda mobilen under skoltid eftersom det
påverkar deras fysiska aktivitet på rasterna. Det har även förekommit
överträdelse av bestämmelserna att man inte får fota och filma och det händer
även att eleverna använder mobilerna under lektionstid. Klasserna får en
varning innan mobilförbud inträder. I någon klass måste eleverna lämna in sina
mobiler vid lektionsstart och får tillbaka dem när skolan slutat. Ny diskussion
kommer föras under nästa termin om det ska införas mobilförbud igen.
8. Möten under höstterminen
Tisdagen den 26/9 och onsdagen den 6/12

