Minnesanteckningar från föräldraråd 150318
Närvarande: Maria Lundmark (7:2), Joachim Bergström (7:3), Marita Hägglund (7:3) Kerstin
Holmlund (8:1),) Eva-Lena Holmqvist (8:2), Tererse Jansson (8:3), Erika Larsson och Leif
Carlsson (rektor)
1. Val av sekreterare:
Joachim Bergström
2. Återkoppling tidigare protokoll:
3. Frågor som inte lämnats in veckan före mötet:
4. Personal och rekryteringsläge just nu:
 Rekrytering pågår.
2st är rekryterade för arbete med de som kommer från åk6 och ej uppnått målen samt
GySär.
 Det finns sökande till Eng tjänsten som ligger ute.
 Övriga tjänster som behöver bemannas är:
Textillärare
Trä/ metallärare
Specialpedagog alt. Logoped
SvA
Ytterligare En
5. Kostchef har dialog med föräldrarådet:
Kostchefen tillsammans med personalen från Ringelskolans restaurang informerade om
situationen i restaurangen.
 82% av Fridhems elever/ personal besöker resturangen regelbundet. Detta är
kontrollerat genom mätning av besöksfrekvens genom räkning av tallrikar.
 Arbetet med den nya kostpolicyn pågår och beräknas vara klar under ht 2015.
 Elever har vid enkätundersökning avseende skolmaten svarat på ett icke konstruktivt
sätt vilket tillsammans med bemötande gentemot personalen resulterat i att
personalen upplever en otrevlig stämning samt att respekt saknas.
 Det förekommer också nedskräpning/nedsmutsning där elever bla annat smetar smör
på bord och stolar vilket skapar merarbete för personalen samt en otrevligare
restaurangmiljö då personalen inte alltid hinner med att städa efter eleverna.
 Angående att maten skulle ta slut så räcker dagens rätt till samtliga men givetvis så
finns det inga garantier att rester som serveras som alternativ till dagens rätt räcker
till alla.
 Salladbordet räcker också till samtliga men vissa delar kan ibland ta slut.
 Dessa frågor diskuteras vid elevråd och man jobbar med att vända elevernas
inställning kring restaurangen för att skapa en trevligare miljö att äta i.
 Vi som föräldrar kan bistå skolan i detta genom att prata positivt om vikten om
allsidig och nyttig kost inför våra barn.

Om vi som föräldrar vill bilda oss en egen uppfattning om skolmaten så är vi

välkomna äta med våra barn vid några tillfällen.
6. Fridhemskolan har ansökt om internationaliseringsprojekt, Nordplus och EU-projekt 20152017.
Erika Larsson informerade ang. detta.
 5-6st åk8 elever kommer att få möjlighet att åka till Polen för att bla. besöka
Auschwitz.
 Skolan har sökt utbyte med Danmark för en klass ur åk9 2015/2016.
 Skolan får ev. besök av en fransk klass under 2015/2016.
 Skolan har sökt jobbskuggning bl a i Frankrike.
 Skolan har sökt utbyte i ett projekt med Grönland, Litauen och Lettland för åk8
elever (ca 10st*3) under 2015/2016.
7. Återkoppling efter överlämningsträff med Sandbacka.




Ingen preparandutbildning på Sandbacka 2015/2016
Fler erbjuds 10:e år på Fridhemsskolan som följd av detta.
Elever i åk 6 som är i behov erbjuds extra år innan åk7

8. Teknikåttan regionsfinal
8:3 har tagit sig till regionsfinal i Umeå efter påsk.
9. Internbudget 2015/2016
10. Föräldrar till elever i åk 6 till och med gymnasiet är välkomna till en drogföreläsning som
motiverar och stärker självkänslan hos barn/ungdomar.
Droginformation.nu: s drogföreläsningar och förebyggande droginformation motiverar barn,
ungdomar och vuxna att välja drogfria liv.
Förutom att ge droginformation så motiverar deras föreläsningar barn, ungdomar och vuxna
att satsa på sina framtida mål.
Eleverna i årskurs 8 samt 9 kommer också att få lyssna till denna föreläsare under dagen
och elevhälsan kommer att tillsammans med berörda lärare arbeta vidare efter föreläsningen.

Välkomna till Medborgarhuset onsdag den 25/3-15 kl 18.30.

Kommande möten:
150420 kl.18.30
150521 kl.18.30

Vid pennan:
Joachim Bergström

