UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KVARNGÄRDESSKOLAN, UPPSALA INTERNATIONAL SCHOOL

Handläggare

Datum

Anna Jones

170307

Protokoll Föräldrarepresentantmöte 170307
Närvarande: Gunilla Söderström, Lisa Landerhjelm, Anna Jones, Föräldrar från klasser
1. Information från skolsköterskan:
Skolsköterskan, Lena Karlsson, informerar om sitt arbete och om vad hon kan hjälpa till med.
Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande för alla elever. Många elever kommer till Lena under
skoldagen för att de inte känner sig friska eller om de har gjort illa sig . Lena genomför hälsobesök
med olika klasser, denna termin: förskoleklass, åk 4 och åk7. Lena träffar alla nyanlända elever enligt
en särskild plan. Hon gör också vaccinationer enligt vaccinationsprogram. Enklare omläggningar och
enklare bedömningar kan skolsköterskan göra men om det handlar om recept, remiss och svårare
bedömningar måste detta göras på vårdcentral eller via närakuten. Det finns ett vilorum vid
expeditionen där Lena ibland råder elever att vila en stund. Det är också Lena som har översikt över
våra elevers frånvaro.
Lena påtalar vikten av att alla barn ska äta frukost. Skicka gärna med en smörgås om ditt barn inte får
i sig tillräckligt med frukost hemma. Skicka också gärna med en frukt till förmiddagsrasten.
2. Information från skolledning:
Vi håller på att planera för nästa läsår, ser över lokaler och tjänstefördelning. När det är klart börjar vi
vid behov rekrytera ny personal.
Många elever söker till vår skola, vilket är roligt, men tyvärr måste vi säga nej till elever då klasserna
är fulla. Vi tror att vi kommer ha en nybyggd/ombyggd skola 2021. Det är trångt på skolan i nuläget
men vi känner inte oro för att vi behöver flytta pga av för många elever.
Skolvalet – uppskjutet till senast 31/3 pga av tekniskt fel hos antagningsenheten. Syskonförtur införs
igen detta år. Syskonförturen gäller om eleven 1) är folkbokförd inom en radie av två kilometer från
skolan och 2) har ett syskon som går i förskoleklass till årskurs tre det läsår ansökan avser.
Skolinspektionens enkät: svaren på våra enkäter stämmer i stort överens med resten av Uppsala
kommun och resten av Sverige. 130 föräldrar har svarat.
3. Arbetet med Unikum:
Unikum, lärarnas nya administrativa arbetsverktyg, har upphandlats av Uppsala Kommun och ska
användas i förskoleklass - åk 9. Även förskolor har nu gått in i Unikum. Vi arbetar vidare med att
lägga in information om elevernas kunskapsutveckling på Unikum. Vi tar ett steg i taget, lägger
självklart mer tid och energi på undervisningen än på unikum.
Diskussion om Unikum bland föräldrar. Ledningen tar med åsikterna i sitt fortsatta arbete.
4. Övriga frågor från föräldrarna:
Mobilpolicy –Nästa läsårs regler diskuteras med elever i samråd, med lärare i arbetslag och på nästa
föräldrarepresentantsmöte.
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Duschar våra elever efter gymnastiken? – åk 4-9 har pratat om detta i klasserna. Ju äldre – desto fler
som duschar. Olika insatser har gjorts på olika stadier för att få fler elever att duscha. Prata gärna med
ditt barn hemma om vikten av god hygien.
International foodfair. Fredag 17/3. BLIC 8-9 ordnar.
Hur arbetar vi för att förhindra att elever far illa under skoltid(diskussion kring en händelse på
annan högstadieskola)? Vi har en särskild plan mot kränkande behandling och diskriminering. Vi
sätter nästan alltid in vikarier till lektioner och har därmed inga elever som ”hänger” i korridorerna.
Vi har ingen förstörelse på skolan. Vi har ett relativt stort elevhälsoteam som arbetar förebyggande
och hälsofrämjande samt ett aktivt antimobbningsteam. Vårt mål att stoppa kränkningar och annat
negativt beteende eller mående i god tid.
Föräldramöten denna termin? Om man önskar ett föräldramöte, ta kontakt med läraren.
Föräldrarådsrepresentanter uppmanas att anordna gemensamma aktiviteter för klassens elever och
föräldrar.
Har skolan en policy ang belöningssystem och/eller kollektiv bestraffning? Nej.
Trångt vid drop-off parkering på morgonen. Ledningen diskuterar detta vidare. Det går att lämna vid
matsalen/Torkelsgatan. Vi uppmanar fler att cykla till skolan. Förslag att flytta bommen så att man
kan köra både ut och in samtidigt.
Matsalen – räcker lunchtiden? Bättre nu än förra året. Eleverna har minst 20 min på sig att äta. För
de flesta elever räcker tiden väl, lärarna samarbetar, anpassade tider för vissa elever.
Om elever lämnar, varför? Om lärare lämnar, varför? Personal slutar sällan så det är svårt att se ett
mönster, en generell orsak förutom pension. Om elever slutar får vi reda på genom klassläraren vad
orsaken är.
Kan fritidspersonalen ha reflexvästar eftersom det är mörkt på skolgården? Kan man ha mer
belysning? Personalen har blå och röda jobbjackor som det står Kvarngärdesskolan på. Västar ska
också användas vid behov.
Fritids – föräldrar önskar mer feedback.
Hur an man göra det tydligt för elever och föräldrar vilken fritidspersonal som arbetar på vilken
avdelning? Ledning diskuterar detta vidare.
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