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Föräldrarådsprotokoll
Tid: Onsdagen den 5 april kl.18.00-20.00
Plats: Klassrum 1 tr. i ljushallen (Hus E)

Dagordning
1) Presentation
2) Protokoll
3) Uppföljning från föregående möte
Ofräscha duschar, Rörmokare har konstaterat att det ligger urin i vattenlåsen.
Idrottsföreningarna är kontaktade genom idrottsförvaltningen samt att pedagogerna pratat
med eleverna att inte kissa i duschen.
Rasterna, allt har följts upp från förra mötet. Vi tittar nu på att schemalägga differentierade
raster för låg och mellan. En pedagog från varje skola har utbildats och de kör nu egna
utbildningar med all fritidspersonal kring rast-lekar.

4) Utvärdering catering
H:\Documents\UKAOBAH\DATA\ORD\Utvärdering\Utvärdering sammanställning
catering.docx

5) Aktuellt från skolorna, bl.a. om digitalisering och elevhälsa som är några av
Utbildningsnämndens mål 2017

Om digitalisering i skolan
Ny skolplattform kommer under läsåret 2017/18, handlar om elevregister, schema och
frånvaroregistrering.
Upphandling kring IT-service till stadens pedagogiska verksamheter i form av tjänster,
produkter och utbildning. Det omfattar till exempel nya datorer och
smarta telefoner, service och support, handledning och
kompetensutveckling kring digitalisering. Vi räknar med att kunna
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Elevhälsa
Ett av Utbildningsförvaltningens verksamhetsmål 2017 är elevhälsoarbetet. Detta handlar
mycket om elevhälsoförebyggande arbete.
Solbergaskolans grundskola har haft ett arbete kring elevhälsa under HT 2016, med
fortbildning för all personal. Kämpetorpsskolan har inlett ett liknande arbete nu under VT. I
detta ingår att skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Grundsärskolorna har ett internt utbildningsarbete främst för elevassistenter och håller på
att utveckla en ny plan för sitt elevhälsoarbete utifrån ny samarbetspartner Habilitering &
Hälsa, Årsta.
Skolgård och förstörelse
SISAB kommer att sätta in väktare för att ”skrämma bort” de som håller till här om kvällar
och helger och förstör.

6) Övriga frågor
Angående ”skolgården” på Regnbågen ( = G-huset)
Vilka möjligheter för aktiviteter finns? Kan det göras något utan att det handlar om
”dyra” lekställningar. Kanske en föräldradag när vi gemensamt hjälper till med
plantering, snickra etc.? Länktips från förälder.
http://stud.epsilon.slu.se/967/1/andersson_a_100403.pdf
Staket runt G-huset kom till i första hand av säkerhetsskäl, för att elever inte skulle
kunna springa rakt ut på parkeringen. De ville också ibland kunna ha sin rast där. Vi har
aldrig blivit lovade en skolgård till. Däremot fick vi efter mycket arbete till stånd denna
inhägnad. Ta upp frågan om ”fixardag” med personalen . Skolan kan bidra med något
material. Idag leker eleverna där framgångsrikt med hjälp av naturens eget material.

4B på Kämpetorp hade ett föräldramöte för en tid sedan och då kom det upp en fråga ang.
den garanti som skickades ut gällande att våra fyror är garanterade att få börja i nya
Kämpetorp till högstadiet. Eftersom vi alla är luttrade med nya förseningsbesked vid det här
laget så undrar vi vad som egentligen menas med denna garanti. Eftersom skolan inte har
någon kontroll eller kan påverka bygget så var det många föräldrar i klassen som vill ha
klarhet i hur man kan utfärda en sådan garanti, vilka som står bakom den och hur den skall
uppfyllas.
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Skolan/rektor kan tyvärr inte dela ut några garantier även om vi
skulle önska. Däremot så har ju bygget kommit igång ordentligt och
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det finns inte lika många hinder framför oss nu som tidigare med bygglov och annat.
Det är ytterst SISAB som ansvarar för Stockholms stads skolbyggnader och nu är det PEAB
som har fått arbetet med bygget.
Skolledningen lovar att om inflyttningen är klar i januari så gör vi vad vi kan för att lösa detta
så åk 4 får vara kvar här och börja sin andra termin på Nya Kämpetorp.
Sedan kan vi inte garantera om det blir byggstrejker eller andra katastrofer som hindrar
detta.
Jag vill att skolans toaletter tas upp på föräldrarådet eftersom det är en ständigt aktuell fråga
som det inte skett någon förbättring på sedan min dotter började i förskoleklass för 1,5 år
sedan.
Det måste till tätare kontroller av toaletterna eftersom vissa elever inte vet hur man beter
sig i offentlig miljö. Min dotter som går i klass 1b berättar ofta att det ligger både bajs och
kiss på golvet och ständigt är kladdigt av ovanstående på toasitsen. Hon håller sig nästan
hela dagarna och kissar ibland på sig pga. de äckliga toaletterna. Vem begär att en 7åring ska
torka bajs efter andra elever så fort de behöver kissa? Tycker synd om lärare och pedagoger
som har detta på sina axlar under dagtid men något måste göras och tätare kontroller av
toaletterna bör införas.
Vi vet att det är ett problem och vi har påtalat städfirman ett antal ggr. Problemet med
ofräscha toaletter har tagits upp med SISAB då det inte bara handlar om en städningsfråga.
SISAB kommer därför att starta renoveringar av samtliga toaletter på skolan. Deras planering
är att starta senast på sommarlovet med detta. Städbolaget har kontaktats ett antal ggr och
de har nu satt upp städschema på varje toa så vi också ser om det inte blir gjort.
Då det gäller den specifika problematik som tas upp arbetar personalen med eleverna om
vad ”god toaletthygien” innebär.
Skolledningen föreslår till SISAB att det sätts in Vridhasp-lås vid förestående restaurering av
toaletterna.
Busshållplatsen blockeras av parkerade bilar och skolledningen förlägger ett uppdrag till
skolans vaktmästare att ”rondera” och anmäla till trafikkontoret om sådan situation uppstår.
Matfrågan luftades ännu en gång och matrådet kommer förändras men rigiditeten som
uppstår genom balansering utifrån riktlinjerna håller diskussionen i gång.
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