UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KVARNGÄRDESSKOLAN UPPSALA INTERNATIONAL SCHOOL
Handläggare

Gunilla Söderström
PROTOKOLL KVARNGÄRDESSKOLANS föräldrarepresentantmöte
Datum: 160920
Plats: Kvarngärdesskolan
Närvarande: klassrepresentanter från klasser
För skolan:
Gunilla Söderström, rektor
Anna Jones, bitr rektor
1. Rektor öppnade mötet
2. Presentation av alla medverkande
2. Information från rektor:
1. 50årsfirandet. Vi har firat Kvarngärdesskolans 50årsdag både med elever och utan elever.
Tack till alla som har varit involverade!
2. Vad gör en föräldrarådsrepresentant?
 Går på möten
 Hjälper till och styr upp klassaktivitet på våren eller vid andra tillfällen
3. Föräldraföreningen KFPO (Kvarngärdesskolans föräldra parent organization)finns till som
stöd till skolan vid behov, t ex politiska beslut. Alla föräldrar är välkomna på tisdag morgnar
till personalrummet för att träffa andra föräldrar.
4. Information om Unikum som är Uppsala kommuns nya lärplattform. Föräldrar kommer att få
mer information om när vi sätter igång med Unikum. I detta system ska bl a veckobrev,
pedagogiska planeringar, skriftliga omdömen, meddelanden mm samlas för varje elev.
5. Skolinspektionen besöker skolan denna vecka för att se över situationen med våra nyanlända
elever.
På fredag kommer en enkät från skolinspektionen ut till alla vårdnadshavare, elever i åk 5 och
9, alla lärare. Vi uppmuntrar alla att svara så att vi får ett tillförlitligt resultat.
6. Vi har mycket personal och många elever på lågstadiet. Fritids har haft stora barngrupper och
svårt att få till alla rutiner i början av terminen men nu börjar det sätta sig.
7. Diskussion; Hur har ni föräldrar upplevt skolstarten? Vad har varit bra? Vad kan bli bättre?
8. Diskussion: Vad bör tas upp på följande möten?
9. Mobiltelefonsförbud: Åk F-5 får ha med telefoner på eget ansvar men de får inte användas
under skol-eller fritidstid, Åk 6-9 får ha mobiltelefon på rasterna. Föräldrarådet tycker detta är
bra.
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10. Övriga frågor
 Elever i åk 4 tycker att maten plockas bort för tidigt - Maten står kvar fram till 12.30
eller senare.
 Dörrarna är låsta på rasterna – Gå till någon med gul väst. Vi kommer att fortsätta ha
låst eftersom det annars blir för mycket spring i korridorerna.
 Rastvakter – Alla ska ha gul väst, vi har köpt in nya. Det ska finnas 2-4 rastvakter ute
samt assistenter.
 Morgonen på C-gården – 3 personer med gul väst. Föräldrar kan gå in och skriva upp
fritidstider.
 Frankrikeresan , Varför bara 4 dagar? – Kostnad i pengar och i personalresurser samt att
eleverna missar mindre undervisningstid.
 Går elever till Gränby som man föreslog i höstas i samband med ev flytt av BLIC? Nej, vi använder våra egna lokaler förutom hemkunskap och B-språk som vanligt.
 Elevers säkerhet - Man ska tillsätta 3 st poliser ska finnas i området.
 Överlämning har inte fungerat väl mellan alla klasser – Detta ska fungera bättre nästa
läsår.
 Roligt och trevligt med 50årsjubileet! – Det tycker vi också.
 Ipads i klassrummet – elever som behöver särskilt stöd i form av egen dator får en
sådan, men vi har inte tillräckligt med Ipads att lämna ut utanför klassrummet.
 Många elever använder ovårdat språk. Man bör prata om detta i olika klasser och
sammanhang. Man kan prata om att olika uttryck kan ha olika mening på olika språk
och olika kulturer. Föräldrar föreslår ett mer strukturerat arbete kring språkbruk. – Vi
funderar ut hur vi ska arbeta med lärarna och klasserna kring detta. Vi ber också alla
föräldrar att hemma prata med sina barn om det språk de använder.
 Förslag att elever med samma problem, t ex eksem, får träffas för att prata tillsammans.
– Skolsköterskan föreslår vilka elever som skulle kunna träffas.
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