Skolrådsprotokoll den 9 oktober 2018
Närvarande
Skolledning
Rektor Andreas Isén
Vice rektor, Dan Hansson, dan.hansson@staffanstorp.se
Lärarrepr.
Lena Claesson, Fklass lena.claesson@staffanstorp.se
Jenny Sjöström, fritids jenny.sjostrom@staffanstorp.se
Anna Takkula, lärare anna.takkula@staffanstorp.se
Föräldrarepresentanter
Pluto A Karoline Marmberg,karoline_svensson@hotmail.com
Pluto B Helena Nyman helena.casspe@gmail.com
Daniel Wiberg wiberg.staffanstorp@gmail.com
1A Marcus Johansson, marcus.maccan@gmail.com
1B Jessica Grönlund, jessica@gronlund.se
2A Cecilia Larsson, Cecilia.s.larsson@gmail.com
2B Lisa de Haan lisamdehaan@gmail.com
3A /
3B Jacob Ottosson jacob.ottosson@capio.se
4A Eva Fältström eva.faltstrom@gmail.com
4B Fredrik Lundquist fredrik.lundquist@gmail.com
5A Rebecka Gustafsson rebecka.gustafsson@malmo.se
5B Cecilia Åhlander ceciliaahlander@bredband.net
6A Malin Staberg Malin.staberg@gmail.com
6 B Catarina Boustedt catarina.boustedt@telia.com
§ 1 Protokollförare
Till protokollförare valdes Malin Staberg
Ordförande Andreas isén
§ 2 Genomgång från föregående protokoll
Föregående möte den 28 maj 2018. Inga frågor lyftes från det mötet utöver nedan
utvecklingar.
§ 2 Verksamhetsfrågor
Vi hälsar vår nya rektor Anders Isén välkommen till Stanstorpsskolan.
Skolan arbetar med Likabehandlingsplanen som revideras och skolledningen bad
föräldrarepresentanterna att titta igenom och komma med åsikter. Bland annat rör planen
Kommunikation och språk, Studiero och arbetsklimat och alla ska känna sig trygga på
skolan. 4A och B har fått i uppgift att fokusera extra på ämnet och filmatisera det men även
andra klasserna talar mycket om detta. Kamratstödjarna fyller en viktig funktion i detta
sammanhang.
Framtida arbetet i skolrådet: Vi vill fortsätta med det nära arbete vi har mellan skola och
föräldraföreningen och utveckla det ytterligare. Föräldraföreningen önskar veta om det finns
saker vi mer kan göra för att förbättra verksamheten ytterligare eller bidra på något sätt.
Skolledningen undersöker om vi kan använda oss av Staffanstorps ITKpedagog .
Fråga kring säkerhet och de Ipads barnen på skolan får och ska ta med sig hem uppkom.
Barnen bör upplysas om hur de hanterar eventuella rånsituationer.

Skolan ska också kontrollera så surfmöjligheterna är begränsade till det som lämpar sig för
barnen.
Skolinspektionen har besökt Kyrkheddinge skola och gjort en Systematisk
kvalitetsgranskning och detta ser Skolledningen som mycket positivt då man gärna tar emot
konkreta förslag på saker man kan göra för att förbättra verksamheten ännu mer.
Norgeprojektet med 6orna fortsätter och är fortfarande mycket positivt. Nu har de norska
eleverna varit i Sverige och haft mycket lärorika och roliga upplevelser och de har tagits väl
omhand av de svenska eleverna. Vecka 12 åker Stanstorpseleverna i 6A till Norge.
Stanstorpsskolan söker ny lärare i Trä- och metallslöjd och det är väldigt svårt att få tag på.
Just nu jobbar en vikarie men det är tidsbegränsat och snart slut. Vi måste hjälpas åt för att
få ut annonsent.
Vi söker även ännu en fritidspedagog. Bra om alla kan dela platsannonsen i sociala medier.
Stanstorp kommer nu att arbeta med det spännande lässcanningverktyget Lexplore för att få
en övergripande snabb bild av barnens läsförmåga.
Påminnelse om:
Föreläsning av Friends den 24/10 om hur man är Juste på nätet.
Ytterligare en föreläsning är bokad den 20/11 Onlineattityd
Gunvi tar emot anmälan.
Vi hade gärna fått in någon utifrån som talar med barnen också men i dessa 2 föreläsningar
ingår detta ej då det kostade för mycket.
§ 3 Fastighet
Vi har inte hört mer sedan förra mötet då kommunen var närvarande med representant i form
av Krister Åkesson- TF Utbildningschef. Då sades beslut vara nära om vad som ska hända
med Stanstorpsskolan. Det visar sig tyvärr inte gå så snabbt som vi hade önskat. Och
skolans miljö är eftersatt.
Eftersom vi ännu inte fått beslut och då inte heller tidplan fortsätter vi felanmäla allt som
upptäcks. Föräldrarådet skickade ett väl utvecklat mail till kommunen med Kommundirektör i
spetsen och påtalade åter igen alla brister för att försöka få till åtgärder på skolan för att få en
bättre skolmiljö. Vi efterlyser svar om utvecklings- samt underhållsplan.
Föräldrarepresentanter fortsätter efterfråga plan.
§ 4 Dokumentation webbsida
Jonas Bengtling hjälper föräldraföreningen att lägga in de nya dokumenten som finns krin
föreningen tillsammans med de senaste protokollen.
§ 5 Budget
Skolan har köpt in I-pads och extramöbler under året och kommer att ligga runt +- 0 i
december
§ 6 Övrigt
Föräldrarföreningen tog upp att;
- Galaxen kommer att få 1500 SEK och de övriga avdelningarna 800 SEK var från
Guldkantskassan för att köpa först och främst uteleksaker men även annat de anser
sig behöva till barnen.
-

föräldrarföreningen ser gärna att pedagogerna tar sig tid att titta igenom glömda
kläder och ringer till föräldrarna om det finns nummer i eller på kläderna.

-

de ser gärna att pedagogerna skriver listor på saker som de önskar så att
föräldrarföreningen kan gå ut och be om dessa saker då skolan själva kan göra det.

-

lådorna som innehåller uteleksakerna inte går att låsa och att detta kan vara en av
orsakerna till att saker försvinner. Sedan diskuterades olika anledningar och förslag
på lösningar till att leksaker försvinner.
Pedagogerna föreslog att man kan upprätta en stor bod som är bemannad under
rasterna där man lånar ut uteleksakerna från.
Det togs även upp att leksakerna inte städas undan vid dagens slut.

-

taggbuskarna runt skolan är ett problem då vissa barn leker i dem och river sig.
Skolan informerade att om vi tar bort buskar så får skolan stå för nyinstallation av
buskar.

-

de gärna ser att personalen, både fast och inhyrd, bär namnskyltar så att man lättare
kan identifiera vem som jobbar där. Skolan såg det som ett bra förslag.

Tack för mötet!
Staffanstorp den 9/10 2018
Malin Staberg

