STANSTORPSSKOLAN

Skolrådsprotokoll torsdagen den 9 april 2018
Närvarande
Skolledning
Rektor Kia Olén kia.olen@staffanstorp.se
Lärarrepr.
Lena Claesson, Fklass lena.claesson@staffanstorp.se
Jenny Sjöström, fritids jenny.sjostrom@staffanstorp.se
Anna Takkula, lärare anna.takkula@staffanstorp.se
Föräldrarepr.
Pluto A /
Pluto B (Pluto A) Jessica Grönlund jessica@gronlund.se
1A /
1B Lisa de Haan lisamdehaan@gmail.com
2A Jacob Ottosson jacob.ottosson@capio.se
2B /
3A Eva Fältström eva.faltstrom@gmail.com
3B Fredrik Lundquist fredrik.lundquist@gmail.com
4A /
4B Cecilia Åhlander ceciliaahlander@bredband.net
4B Rebecka Gustafsson rebecka.gustafsson@malmo.se
5A Malin Staberg (tf) malin.staberg@gmail.com
5B Catarina Boustedt catarina.boustedt@telia.com
6A Josefin Åberg Sjöholm josefinaberg.sjoholm@gmail.com
6B/
§ 1 Protokollförare
Till protokollförare valdes Malin Staberg
Ordförande Kia
§ 2 Genomgång från föregående protokoll
Föregående möte den 8:e februari 2018. Inga frågor lyftes från det mötet utöver nedan
utvecklingar.
§ 2 Verksamhetsfrågor
Nöjd kund index (NKI) har nu genomförts för elever i årskurs 5 och 8 samt för föräldrar i
förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8 och undersökning med trivselenkäterna är också genomförd.
Rapport om resultat kommer att redovisas så snart det är klart på V-klass.
Projektet ”Skapande skola” Alla klasser har eller kommer att få besök av en serietecknare som
lär barnen rita serier under 1,5 timme, tema MOD.
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Nationella prov i år 6 och årskurs 3 är igång och genomförs under denna period. (februari-maj)
Det blir inte danstemadag detta läsår, för 4-6:an byttes dagen till en ”snödag” och. F-3
kommer exempelvis att ha ”Fritidshemmens dag” och Talang istället. F-klassen kommer att
träna in sin Linedance inför skolavslutningen.
Planeten har sökt och fått stipendium via SFUB för att genomföra ett matteprojekt vilket
innebär besök på en skola i England och en en-dags utbildning på Malmö Högskola.
Solen har startat ett E-twinningsprojekt,vilket är en gemensam samarbetsyta för skolor i
Europa där man kan söka andra skolor som vill sama från Åland hört av sig.
Matkvaliteten på Frukost och Mellis har blivit högre. Det är mycket bättre variation och
innehåll. Detta upplevs av både pedagoger och barn.
Utflyktsmat går nu att beställa utan ökad kostnad istället för lunchmat till skolan. Mycket
arbete har lönat sig.
Skolan har via Sparbanken Skåne ansökt om att få en föreläsning som Friends ger ” Schysst på
nätet”. Den riktar sig i första hand till föräldrar i årskurs 4-6, men alla är välkomna. Det
kommer att bli den 24 oktober och Föräldraföreningen och skolan kommer att komma ut med
en inbjudan.
§ 3 Fastighet
Kommunen har inte återkommit med klart besked om hur de kommer utveckla skolorna i
Staffanstorp framgent och vad som händer med Stanstorpsskolan. Kommundirektören m.fl.
har varit på besök på skolan och pratat om detta men inget besked än. Vi avvaktar beslutet och
skolan fortsätter felanmäla allt som upptäcks. Föräldrarådet skickar kommande vecka ett väl
utvecklat mail till kommunen med Kommundirektör i spetsen och påtalar åter igen alla brister
för att försöka få till åtgärder på skolan för att få en bättre skolmiljö och efterlyser svar om
utvecklings- samt underhållsplan.
Beslut taget på att blivande 5:or och Pluto kommer att vara i Paviljongerna under hösten och
framåt.
§ 4 Budget
Som förut redovisats aviserade skolan ett underskott på 500 000. Vi får inte igenom det utan
måste revidera och får använda mindre av överskott. Det innebär att vi får korrigera
handlingsplanen och nu lutar det mot att vi får avstå den extra personalresurs på ca 80% tjänst
som var planerad i budgeten även under höstterminen
§ 5 Övrigt
Föräldraföreningen har blivit något försenade med att hämta upp kvarglömda kläder men det
görs i veckan som kommer sen som tidigare redovisats att kemtvättas gratis av Staffanstorps
kem innan de lämnas till kyrkan. En artikel ska vi försöka få till i exempelvis Spegeln.
Föräldraföreningen har sett över sina dokument och har skrivit ny beskrivning av
verksamheten. Denna ska distribueras och kunna användas vid exempelvis föräldramöten. Bör
delas ut till ex. vid alla första föräldramöten till hösten och läggas på Skolans hemsida.
Kort text om föräldraföreningsrepresentanternas roll har tagits fram. Den ska mailas alla
föräldrar av respektive föräldraföreningsrepresentant för klassen innan föräldramötena för att
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uppmuntra till ökat engagemang och att vi får in fler förslag, idéer och input från föräldrar i
klasserna inför våra föräldraföreningsmöten.
Föräldraföreningen vill att informationen om föreningen på hemsidan Staffanstorps
kommun.se/stanstorp uppdateras och att den gamla informationen tas bort och den nya läggs
till. Dokumenten och beskrivning skickas till rektor som skickar det vidare till skolans ITansvarig, Jonas Bengtling.
Stanstorpsskolans Guldkantskassa har nya beskrivande lappar som kan delas ut/skickas till
föräldrar.
Föräldraföreningen har tagit fram powerpointbilder som kan visas på föräldramöten. Dessa
sänds till rektor. Fördelning av Guldkantskassans utdelningar ska göras och ses över av
Föräldraföreningen.
Föräldraföreningen kommer att genomföra en kampanj i augusti att man ska parkera på
Stamvägen och inte vändplatsen i vägarna kring skolan. Våra lappar ska också skickas till
rektor, så de kan redovisas till kommunen som vill bli informerade, då det kommit klagomål
från boende på vägarna intill skolan.
Diskussion fördes fortsatt kring fritids för mellanstadiebarnen och hur man kan öka
attraktionskraften för barnen att vara där. Fler förslag behövs och diskussionerna ska fortsätta.
Sökande barn till skolan. Det finns fortsatt kö till varje årskurs och vi är mer än fullt belagda.
Vecka 29, 30 och 31 slås vår verksamhet ihop med Mellanvångsskolans fritidshem. Vi kommer
att vara på Stanstorpsskolan. Kyrkheddingeskolans fritidshem är på Stanstorpsskolan från v. 26
till v. 31.
Rektor Kia kollar upp hur det fungerar vid akuta lägen då alla föräldrar måste kontaktas.
(t.ex. snökaoset) Nyheter i V-klass eller mail är inte det bästa då eftersom det är många som
inte läser dem omedelbart. Kia kollar upp om skolan vid dessa tillfällen kan använda sig av
SMS -funktionen i Vklass.
Våra elevrådsrepresentanter har ofta anmält förhinder till mötena och vi föreslår att
representanter för eleverna inte måste vara med på Skolrådet men vi skulle ändå vilja få en
kort filminspelning av dem till våra möten. Vi vill få med elevernas röster/önskan och
kommentarer i ett filmat budskap till oss på varje möte. De är viktiga. Pedagogerna med Kia i
spetsen undersöker möjligheten att ex. efter elevrådet filma en kort summering med vad de
vill förmedla till oss.
Föräldraföreningen vill fortsatt ha in önskemål från pedagogerna om det finns saker som
behövs till verksamheten. Föräldraföreningen undersöker vidare om/hur vi kan tillgodose
dessa önskemål och redovisar förslag på hur vi löser det och kommunicerar kring detta mellan
föräldrar och pedagoger.
Barnens uteleksaker måste det bli bättre ordning på. De ligger ute över natt och helg men
måste städas in efter varje dag. Ett känt problem som man ej hittat någon bra lösning på.
Pedagogerna driver frågan vidare tillsammans med rektorn.
Tack för mötet!
Staffanstorp den 11/4 2018
Malin Staberg
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