Protokoll Skolråd Stanstorpsskolan Mötesdatum 2019-10-15 Kl. 19.00–20.00
Rektor: Andreas Isén
Föräldrarepresentanter:
Lärare: Carina Granqvist
Therese Nordlund Pluto B & 4
A
Jessica Grönlund 5 A, 2 A & B
Lisa De Haan 3 B, 5B
Cecilia Larsson 3 A & 5 A
Jacob Ottosson 4 B
Fredrik Lundqvist 5 B
Andre Marmberg, 1 A
Marcus Johansson, 2 A
Helena Nyman, 1 B

1. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes: Therese Nordlund
Ordförande: Andreas Isén
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Verksamhetsfrågor
Plan mot diskriminering och kränkande behandling kommuniceras.
Har gått via elevråd, till klasserna och följs upp av rektor dels via klassrumsbesök samt dels vid
nästkommande elevråd. Större fokus på vår konsekvenstrappa utifrån övergripapande ordningsregler
för elever och personal.
Utemiljö: Stort tack till enormt engagemang från Föräldraföreningen.
Allt arbete är kommunicerat till personalgruppen via Infobrev.
Klättergrepp för mellanstadiet: Är inköpta och ska monteras. Tips på placering, väggen mot
modulerna mot gräsplanen.
Rastaktiviteter: Emma (lärare) har genomfört tre olika rastaktiviteter. Roligare Rörligare Rast på
Stanstorp
Emma bär en rosa väst och har en särskild skylt med sig när aktiviteten erbjuds.
Det har varit twist, kråkan mm. Smittar av sig så barnen leker vidare.
Senior i skolan: Stanstorp får inom kort en skolmorfar/farfar som har arbetat som slöjdlärare i ca 30
år. Så snart Andreas har haft intervju skickar jag ut ytterligare information och en arbetsbeskrivning
på Vklass. På slöjden har vi ibland Saga och det fungerar jättebra.
4. Fastighetsfrågor
- Ombyggnation/Nybyggnation
Ej fattat beslut om alternativen men;
Trafikutredning och Tidplan
Trafikutredningen är beställd och kommer ses över den 4 nov.
Tittar på underlag på var de elever som idag går på skolan bor någonstans, för att kunna illustrera
möjliga trafikflöden till och från skolan. Drönare har flugit över skolan vid störst trafikflöde.

- Skyddsrond inplanerad den 25 oktober.
Med på mötet deltager rektor, skyddsombud, representant från SKF samt två ny examinerade
elevskyddsombud från åk 6. Viktigt att vi trycker på underhållsbudgeten under tiden.
Föräldraföreningen vill mäta ljudnivån i matsalen. Ber Andreas om detta.
5. Budget
Enheten följer prognosen för 2019.
Andreas har träffat ekonom i förra vecka för att påbörja budgetarbetet 2020. Men det finns några
osäkerhetsfaktorer i detta nu:
1. IT. Sker kompensation för 1:1 på mellanstadiet? Ska få anslag för detta.
2. Elevpeng är ej fastställd
3. Stadsbidraget Fritidshemssatsningen försvinner och stadsbidraget Likvärdigskola är ej fördelad
inom utbildningsförvaltningen.
När dessa delar blir kommunicerade kan vi fortsätta med budgetarbetet och informerade om det
ekonomiska läget 2020.
6. Övrigt
1. Gällande fixardagen. En del elever var inte tillräckligt förbereda på förändringen av utemiljön.
Skola och hem hjälps åt genom att prata med barnen en extra gång inför eventuellt kommande
förändring. Föräldraföreningen ska även berätta vad som har gjorts och skicka ut i Vklass. Malin
skriver ihop.
2. Vi tittar på matsalen och den behöver inte målas om. Ljuddämparna var riktigt slitna så de har
tagits bort. Carina syr nu ljuddämpande draperier som ska hängas upp. Ska se vad det ger och dra en
slutsats inför skyddsronden.
3. Föräldraföreningen vill sätta ett mål med guldkantskassan. Vad vill barnen? Kan Ledningen ta upp
det med de olika avdelningen. Vilka önskemål finns? Vad saknas?
4. Hemsidan om föräldraföreningen ska uppdateras. Malin tittar på vad vi vill uppdatera och
återkopplar till Andreas.
5. Vill ta en bild på barnen i västar, tacka för västarna. Sandvik vill gärna stärka säkerheten och
skänker gärna en gång om året. FF skickar kontaktuppgifter till Andreas som sparar dessa till nästa år.
6. Vklass, vårdnadshavare vill kunna se båda klassernas kontaktuppgifter. Vklass svarar att detta ej är
möjlighet i dagsläget.
7. Det ser olika ut i de olika klasserna gällande läxor. Andreas svarar att det är upp lärarna att själv
välja antalet läxor, och att kontakt kan tas med berörd pedagog vid individuella frågor. Personalen
har pratat om det i de olika arbetslagen men kan åter lyfta ämnet vid föräldramöten eller veckobrev.
7. Nästa möte är:
Den 16 januari 2020
Staffanstorp den 15 oktober 2019
Mötets protokollförare
Therese Nordlund

Ordförande
Andreas Isén

