Protokoll fört vid föräldrarådets möte den 12 mars 2013
Närvarande:
Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Linda Saarela, Katarina Hedman, Petra Larsson (Giraffer), AnnSofie Lindblom (Zebror), Jenny Björklund (Delfiner), Jörgen Alin (Blåvalar), Mia Willstrand
(Tigrar), Gustaf Ryding (Leoparder), Susanne Wilhelmsson (Björnar), Alexis Birbas (Vargar),
Katarina Årman (klass 4), Urban Lejerstedt-Klang (klass 4) Wim Grooten (klass 5)

1. Aktiviteter utanför skoltid, uppföljning:
Alla som ville fick inte vara med på Showdansen. Förslag på förbättringar till nästa år är
en intresseanmälan samt att undersöka om det finns en möjlighet att ha fler grupper.
Det finns ett önskemål om att vi ska erbjuda läxhjälp på eftis en dag i veckan med start
efter påsk, kan vi kan erbjuda flera dagar i veckan är det välkommet. På klubben finns det
redan idag en möjlighet att göra läxorna. Vi mailar en enkät/intresseanmälan till
föräldrarna gällande läxhjälp.

2. Trafikgruppen, uppföljning:
Belysning på parkeringen: Slottsarkitekten har sagt ok till detta. Fastighetsverket tar upp
frågan vid nästa förvaltningsmöte. En representant från föräldrarådet (Henrik Essén)
kommer följa med Ulf Jonströmer vid detta möte.
Belysningen vid övergången vid Grafikens Hus: Där har inget hänt, inget positivt besked
från vare sig kommunen eller trafikverket.
Ett förslag om att elever i åk 6 kan vara skolpoliser kom upp. Polisen gör en bedömning
vid sådana ärenden. Kontakter inom polisen finns bland föräldrarådets medlemmar.
Förslag om att en skolpolisansvarig skall utses togs upp.
Det kommer bli en gång/cykelbana på Munkhagsgärdet även en lekplats kommer att
byggas där.

3. Nya ärenden:
Studiedagar: Ett önskemål är att vi har dessa på fredagar, vi framför vår önskan till
kommunen då vi lägger våra studiedagar samma dagar som de kommunala skolorna.
Öppettider för fritids på sommaren: Vi ska försöka samköra våra öppettider med andra
Friskolors fritids för att kunna erbjuda mer öppet på sommaren. Vi undersöker om
intresse finns på de övriga Friskolorna.

4. Information i anslutning till ansökan åk 6-9:
Ordförande Ulf Jonströmer påtalade vilken gedigen och välgjord ansökan rektor Nina
Lidfors gjort.
Känslan från kommunen är positiv, vi hoppas på ett svar under våren.
Vi har också varit i kontakt med Breviksskolan i Tyresö som har varit i samma situation
som vi är nu. De löste problemet genom ett samarbete med en närliggande skola som
innehar det nödvändiga tillståndet. Vi har fört ett samtal med Montessoriskolans rektor,
han ställer sig positiv till ett liknande arrangemang mellan Gripsholmsskolan och
Montessoriskolan. Även kommunen har gett ett positivt gensvar angående detta
arrangemang.

5. Feedback för föräldramöten och medarbetarsamtal:
Nina kommer vara med på föräldramötena i januari, lärarna håller själva i de möten som
är i augusti. Nina kommer att inleda vid föräldramötena i januari sen går klasserna till
respektive klassrum tillsammans med respektive lärare. Bra med föräldramöten två
gånger/år. En önskan är att klasserna har möten olika kvällar vid lärarmötena i augusti.
Linda Saarela kommer att tjänstgöra som speciallärare nästa år då Jenny Rönnqvist
kommer att vara mammaledig.

6. Datum för skolstart:
Datumet för årets sommarledighet är sent 14/6-21/8, de flesta önskar att detta kunde
tidigareläggas.

7. Övrigt:
Den välgörenhetskonsert som anordnas i Mariefreds kyrka till förmån för Syriens
flyktingbarn, är ett trevligt samarbete mellan Mariefredsskolan och Gripsholmsskolan.
Gripsholmsskolans barn beslutade att 5 000 kr av ”Tulpanpengarna” skall skänkas till
Syriens flyktingbarn.
Vi fortsätter försöka få kommunen att inse att ett övergångsställe vid Marielundsviken är
nödvändigt.

8. Tidpunkt för nästa möte:
Till hösten. Vid byte av klassrepresentanter bör endast den ena representanten i varje
klass bytas ut.

9. Ordförande Ulf Jonströmer avslutar mötet:

