Protokoll Skolråd Stanstorpsskolan Mötesdatum 2020-09-01 Kl. 19.00–20.00
Skola
Rektor: Andreas Isén
Biträdande rektor: Charlotta Wahlström
(Lotta W)
Lärare: Carina Granqvist

Föräldrarepresentanter:
Rebecka Gustafsson – avlämnande orf
Cecilia Larsson, 4A & 6A
Therese Nordlund 1B, 5A
Fredrik Lundkvist, 6B
Jacob Ottosson 5B
Ann Schmidt, 3A & 5B
Anna Hargemyr, Pluto A
Karin Nielsen, Pluto A
Daniel Wiberg, 2B
Malin Staberg, 6B & 4B
Helena Nyman, 2B

1. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes: Helena Nyman
Ordförande: Andreas Isén
2. Genomgång av föregående protokoll
1. Nytt datum för skolgårdsarbete.
Åtgärd: Avvakta utifrån rådande omständigheter
3. Klättergrepp för mellanstadiet:
(Är inköpta och ska monteras. Tips på placering, väggen mot modulerna mot gräsplanen. Ska köpas
in skruv och plugg sen sätts det upp under våren. FF önskar fler lampor runt skolgården samt klockor
som fungerar.)
Åtgärd: Klättergrepp är uppsatta.
4. Föräldraföreningen ska även berätta vad som har gjorts under skolgårdsdagen och skicka ut i
Vklass.
Malin skriver ihop. Är detta gjort och skickat till Jonas?
Åtgärd: Malin skriver en berättelse om vad som hände förra gången som kan finnas som underlag till
om liknande aktivitet ska genomföras igen.
5. Föräldraföreningen vill sätta ett mål med guldkantskassan.
Fritids är mycket tacksamma för all hjälp som de kan få. Det beslutas att alla ansökningar mailas till
Fredrik som sammanställer och presenterar vid föräldraföreningens möten.
Åtgärd: Inga önskemål har kommit in från pedagogerna. Carina tar med frågan till arbetslagen.
Önskemål, av såväl nya som begagnade saker, lämnas till fredrik.lundquist@gmail.com
Föräldraföreningen vill göra ett utskick via V-klass till samtliga vårdnadshavare där guldkantskassan
har använts och samtidigt beskriva vilka mål de nya insamlingarna har.
Carina meddelar att det önskas en basketkorg på västra sidan för att öva straffkast på ett ställe som
är skiljt från basketplanen.
Inköp av bandymål och klubbor till mellanstadiet diskuteras.
Föräldraföreningen efterlyser skoställ i Expandiamodulerna. Andreas meddelar att detta är
uppmärksammat och ska lösas utan att guldkantskassan ska användas.

6. Hemsidan om föräldraföreningen ska uppdateras.
Malin tittar på vad vi vill uppdatera och återkopplar till Andreas.
FF ska sammanställa en lista till Andreas på vilka som är aktiva i föreningen.
Åtgärd: En lista ska skickas till Andreas. Hemsidan behöver uppdateras med gamla protokoll. De som
var aktiva i föreningen redan 2016 uppmanas att söka genom sina mailboxar för att se om de har
äldre protokoll från 2016-2017.
7. Stanstorp arbetar med organisationen angående omdömen och utvecklingssamtalsperioder till
kommande läsår.
Detta för att skapa en struktur som är klar och tydlig för alla på skolan, både personal, elever och
vårdnadshavare.
Åtgärd: Tydligare målbild med utvecklingssamtalen utskickat av rektor via Vklass. Gemensamma
dagar eller perioder som är kända för alla på skolan. Utvärderar inom organisationen efter respektive
utvecklingssamtalsperiod (v 38/43).
8. Verksamhetsfrågor
Plan mot kränkande behandling
Skolan är tacksam om Skolrådet kan vara bollplank i läsårets nya Plan mot kränkande behandling.
Finns det något att förtydliga tas kommentarer tacksamt emot på andreas.isen@staffanstorp.se
alternativt Charlotta.Wahlstrom@staffanstorp.se senast fredagen den 2020-09-04.
Planen hamnar sedan på skolans hemsida samt på V-klass.
9. Covid19
Lägesbeskrivning av föräldrars upplevelser och hur skolan tacklar de uppkommande hinder.
Vi följer de nationella rekommendationerna riktade till skola och förskola. I nuläget räknar vi med att
de åtgärder vi inför kan behöva fortsätta under hela läsåret. Föräldrarna lyfter exempel som skolan
gör på arbetssätt som kan hjälpa de elever som måste tillbringa tid hemma pga mindre förkylningar
och hosta.
Skolavslutningen tog sig väldigt olika uttryck i olika klasser. Föräldraföreningen lyfter digitala
lösningar som positivt.
Organisationsförändringar
Årskurs
Förskoleklass
Åk 3
År 4
Skolledning
Slöjdlärare
Åk 2

Avslutas
Sara Söder, resurs
Hampus Granqvist,
resurs
Ida Persson, Ma/No
Tim Strömberg
Åsa Jonsson,
fritidsledare

Börjar
Mari Knutsson, fritidspedagog
Bianca Ekstrand, lärarassistent
Emma Jeppsson, Ma/No
Lotta Wahlström, biträdande rektor
Eric Sandberg
Victoria Dahlén, lärarassistent

10. Kommande mötesförfarande
Föräldraföreningen önskar framöver att fysiska möten inomhus i lokaler där säkert avstånd kan
hållas. Möjligheten att deltaga via länk önskas.

11. Fastighetsfrågor
Inga fastighetsfrågor fanns att lyfta.
12. Samrådsmöte
Den 19 augusti var det samrådsmöte där alla invånare som vill tycka till har möjlighet att göra så. Där
fanns rektor och Utbildningschef Krister Åkesson med för att representera Utbildningsnämnden.
Även ett antal medlemmar från Föräldraföreningen fanns på plats.
Fram till den 31 aug kunde synpunkter lämnas in skriftligen. Rektor har ännu ej fått återkoppling
kring dessa men på mötet var det framför allt en oro kring trafiksituationen som framfördes, ej en
direkt oro kring ett nytt skolhus.
13. Budget
Uppföljningar med ekonom kopplad till verksamheten sker kontinuerligt via Microsoft Teams.
Organisationen följer budget.
Verksamheten satsar mycket på fortbildning. Bland annat kommer ett antal pedagoger genomföra
flera olika modulprogram kopplat till Singapore matematik under höst samt vårterminen. Det är
viktigt att utbildningsinsatser fortgår även under rådande omständigheter.

14. Övrigt
Föräldraföreningen lyfter önskemål om fler gemensamma aktiviteter på Galaxen, och påminner sina
barn om att lyfta exempel på dessa via fritidsråden på Galaxen.
Föräldraföreningen har fått i uppgift av en förälder att framföra påminnelsen om att cykelhjälm
behövs på såväl barn som vuxna. Föräldern erbjuds kontakta rektor för att diskutera vidare.
Simundervisningen pausades under v 36 för att alla medföljande personal ska genomgå livräddning i
vatten. Vid simundervisningen deltar två ordinarie pedagoger från skolan samt simlärare från
kommunen. Pga Corona kan inte föräldrar följa med till simhallen.
7. Nästa möten är:
Onsdagen 2020-11-04
Torsdagen 2021-01-21

Staffanstorp den 1 september 2020

Mötets protokollförare

Ordförande

Helena Nyman

Andreas Isén

