Protokoll Skolråd Stanstorpsskolan
Mötesdatum 2019-08-21 Kl. 19.00–20.00
Deltagare
Rektor: Andreas Isén
Lärarrepresentanter:
Carina Granqvist
Föräldrarepresentanter:
Therese Nordlund Pluto B & 4 A
Daniel Wiberg 1 B
Jessica Grönlund 5 A, 2 A & B
Lisa De Haan 3 B
Cecilia Larsson 3 A & 5 A
Jacob Ottosson 4 B
Fredrik Lundqvist 5 B
Rebecka Gustafsson, 6B
1. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes: Therese Nordlund
Ordförande: Andreas Isén
2. Genomgång av föregående protokoll
Reflexvästar: Malin har varit i kontakt med Sandvik som skänker 50 st västar denna veckan. Flexbert
är ett företag där man kan ansöka.
Föräldramöten: Föräldrarna är väldigt nöjda redan. Kombinera mötena med en föreläsning.
Har lyft frågan inom personalgruppen. Diskussion pågår.
Raster: Svåraste stunden i skolan. Flesta kräkningarna är då. Beslut har tagits att erbjuda en
lärarstyrd rast. Till detta läsåret ansvarar Emma för aktiviteter. Flera gånger i veckan ska det erbjudas
aktiviteter. Börjar på mellanstadiet.
Utemiljö: Taggbuskarna ska tas bort på en fixar dag söndagen den 22 september kl 10-12.
Taggbuskarna är många och taggarna är jättestora. Barnen skadar sig och river i sönder kläder.
Föreningen beslutar att det blir en ”Fixardag” där buskarna ska sågas jäms med marken och köras till
tippen.
Andreas ska prata med vaktmästaren om han kan fixa ström denna dag. Finns det någon som har
kontakter inom växter? Hade varit trevligt att plantera något nytt.
Jacob ska skicka sliden till Gunvi för föräldraföreningen och guldkassan.
3. Verksamhetsfrågor
- Känsla hos kollegiet vid uppstart – Fantastiskt. Mycket god stämning trots många nya.
- Genomgång av organisationsöversikt. Andreas beskriver den nya organisationen.

- Information om gemensamma fortbildningsområden för pedagogerna. Andreas berättar om
kartläggning i förskoleklass. Förskolelärarna ska bli experter inom detta området. Har höjt upp
personaltätheten på Pluto så det finns tid för även detta.
Fritids: undervisning webbkurs. Ska vara en röd tråd mellan skolan och fritids.
Resurs: Använda sig av resurscentrums kurser.
4. Fastighetsfrågor
- Toaletter och allmänytor hanterade. Har nytt städbolag med mer personal så därav bör toaletterna
kännas renare framöver.
- Galaxens fritids är nymöblerat för att öka intresset samt förbättra lärmiljön, både på fritids men
även på skoltid
Fråga till Krister Åkesson
Hej Krister,
Nu är det ny Termin och ”nytt år” och vårt första möte är i morgon.
Vad har du för positiva nyheter att delge oss?
Sist skulle du lägga fram förslag till politikerna hur har det gått med detta?
Hej,
tack för din fråga.
Kommunstyrelsen beslutade i våras att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram
en ny detaljplan, vilket kommer krävas. Vi hade två möten innan sommaren med representanter
för Stadsbyggnadsförvaltningen, Kommunfastigheter, Förvaltningsledning och rektor för skolan.
Nästa möte är på måndag i nästa vecka.
Det första steget för en förändrad detaljplan är att utreda och besluta om plats för skolan. I
samband med detta ses trafiksituationen över. Utifrån detta går arbetet vidare. Eftersom
skolledning är med på våra möten har de all information om hur arbetet fortskrider.
Föräldrargruppen vill att Andreas återkommer så snart han vet något mer. Föräldraföreningen
hjälper gärna till så att de kommer till snabbare beslut.
5. Budget
- Enheten följer prognosen. Ny ekonomisk uppföljning sker under september 2019.
6. Övrigt
- Galaxen har dålig ventilation, getingar utanför så de kan ej öppna fönster. Anticimex ska kontaktas.
Diskutera om insektsnät ska sättas upp.
Andreas bekräftar att det finns brister med ventilationen. Den är inte anpassad efter lovet och ska nu
ställas in efter att alla elever är tillbaka. Detta måste göras innan det blir bra.
-Extremt mkt kläder är tvättats av föreningen. Sammanställning skickas till Gunvi. Kläderna har blivit
skänkta till Svenska Kyrkan. Tillsammans borde vi få barnen att hålla bättre ordning på kläderna.
-Mensa erbjuder föreläsningar om särbegåvade barn. Kanske hade detta varit intressant för skolan.
-Nytt ansökningsförfarande med guldkassan. Lappen på hemsidan ska bort och representanterna
kommer att informera om detta på föräldramötet i vardera årskull.
-Önskemål om att måla aktiviteter på marken såsom det gjorts på lågstadiets sida. Andreas har
önskemål om klättergrepp längs med skolväggen på mellanstadiet. Daniel kollar upp var han har

beställt tidigare och vad det kostar. Kanske kan detta vara något som guldkantskassan kan bidra
med?
-Vad är bestämmelser med läxor?
Verkar olika antal läxor mellan klasserna och årskullarna.
Lärarna bemöter detta i respektive informationsbrev hem till vårdnadshavare.
Nästa möte är den 15 okt 2019
Staffanstorp 190821

