STANSTORPSSKOLAN

Skolrådsprotokoll tisdagen den 26 september 2017
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Presentation, info om skolråd, val av sekreterare
En kort presentation av deltagarna på mötet
Kia informerade om skolrådet
Sekreterare: Åsa Eklund inleder och Kia Olén avslutar
Förgående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes
Likabehandlingsplanen läsår 17/18
Likabehandlingsplanen fastställdes för läsåret. Inga förslag på ändringar har tillkommit
och representanter från antimobbningsteamet har informerat och visat en film, i
klasserna angående likabehandlingsplanen, som i år heter Plan mot kränkande
behandling men skolan behåller även Likabehandling som rubrik. Eleverna kommer ta
fram nya teckningar till läsårets plan, alla klasser kan lämna två teckningar till elevrådet
den 20/10 där det sker en omröstning vilka bilder som skall ingå.
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Verksamhetsfrågor






Ny kostchef är tillsatt i kommunen som heter Markus Östling som börjar den 2
oktober. Representant från föräldraföreningen kommer kontakta honom ang.
utflyktsmat.
Mebel och Anas berättade att årskurs 6 har rastaktiviteter för 4:or och 5:or, de lägger
ut film på V-klass, där de berättar mer om kommande aktiviteter. Gäller tisdag och
torsdag. Positiv respons men blandat intresse. Behöver integrera med
lärare/pedagoger. Påminna även samma dag. Promota det bland eleverna.
Anas och Mebel berättade att eleverna i årskurs 6 vill att de som går i årskurserna 12-3 parkerar cyklarna på andra sidan skolan., på sin sida av skolgråden.
Föräldrarna tycker att det är ont om cykelparkeringar på hela Stanstorpsskolan och
att det behövs fler cykelställ. Föräldraföreningen kommer ev. lämna en skrivelse till

Staffanstorps kommunfastigheten och politiker.



OBS! Noterat att många av eleverna saknar hjälm. Behövs en gemensam satsning för
att höja säkerheten, målsättning är att ALLA ska cykla med hjälm.
Skolan informerade kring de reviderade kursplanerna som gäller från läsåret 18/19.
Förändringen gäller främst tillägg i de olika ämnena kring digitalisering och
programmering. Detta är ett prioriterat kompetensutvecklingsområde för
pedagogerna på skolan. Arbetet med eleverna har redan påbörjats detta läsår både
Solen, Månen och Planeten har inlett med enklare programmering. I 4-6 ingår det som
ett val i elevens val och resp. årskurs kommer också att arbeta med det under läsåret.
Målsättning att skapa barn och ungdomar som har ett intresse, en förståelse och
kunskap för en digital framtid. Skolan kan låna saker från ”Pedagog Staffanstorp”.

Fastighetsfrågor










Föräldraföreningen har aktiverat sig angående frågor kring lokalerna och dess
underhåll, vilket föräldraföreningen menar är eftersatt. Miljöenheten har gjort en
inspektion på skolan efter en förälder ställt frågor kring luftkvalité och ventilation. Vid
dagens möte hade det ännu inte kommit någon återrapport.. Efter miljöenheten varit
ute har rektor haft ett möte med hyresvärden SKF, skolchef och BUNs ordföranden och
efter mötet har flera ändringar genomförts exempelvis startar ventilationen tidigare
på morgnarna, en underhållsplan skall tas fram. Det är bra med de förbättringar som
gjorts men är de tillräckliga undrar föräldrarna. Nytt möte är inplanerat i november
med SKF, skolchef och BUNs ordförande.
Vad händer med skolans renovering/utbyggnad; inget besked om vad som händer med
Stanstorp skolans upptagningsområdet. I dagläget finns inga beslut, rektor kommer att
informera så fort det kommer något besked.
Föräldrarna upplever att det fortfarande är många som klagar på toaletterna och
duscharna i idrottshallen.

Övrigt
Föräldraföreningen fortsätter att ta hand om överblivna kläder och frågat Staffanstorps
kemtvätt om de kan hjälpa till och tvätta kläderna. Olika förslag har diskuterats kring vad
de skall göra med de överblivna kläderna.
En uppmaning till alla föräldrar som kör sina barn till skolan med bil. Det både körs och
parkeras på matarvägarna från Stamvägen och många baran går själva på dess vägar som
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inte har trottoarer. Att parkera i vänds zonen och uppe intill skolan ör helt förbjudet
vänligen respektera detta.
Diskussion kring Galaxens fritidshem och Skåningens verksamhet.
Önskemål om att ändra tiden för skolråd så vi börjar 19.00–20.00 Föräldraföreningen har
möte innan och många har svårt att hinna till 17.30 så från nästa möte så ändrar vi till de
nya tiderna. Både föräldraföreningens möte och skolrådsmötet är på Solens fritidshem
Nästa möte är onsdagen den 6/12

Staffanstorp den 11 oktober 2017
Åsa Eklund/ Kia Olén

