Protokoll fört vid föräldrarådets möte den 15 januari 2014
Närvarande:
Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Christel Fors, Katarina Hedman, Lena S Toribio-Jansson (Rävar),
Martin Sandberg (Hjortar), Lena Hammarsten (Giraffer), Andreas Dahlin (Giraffer), AnnSofie Lindblom (Zebror), Carin Öberg-Ebbesdotter (Zebror), Åsa Näselius (Delfiner), Henrik
Essén (Delfiner), Filippa Freed (Blåvalar), Ralf Söderman (Tigrar), Adriana Dias-Thåström
(Tigrar), Gustaf Ryding (Leoparder), Marika Lindarck (Leoparder), Mathias Wilhelmsson
(Björnar), Christina Jönsson (Björnar), Alexis Birbas (Vargar), Madelaine Thibault (Vargar),
Anna-Karin Thörenholt (Klass 5), Urban Lejerstedt-Klang (Klass 5), Jens Åhman (Klass 6),
Danuta Engstedt (Klass 6)

1. Formalia:
-Mötets ordförande: Ulf Jonströmer
-Mötets sekreterare: Katarina Hedman
-Det föregående mötets protokoll är justerat och konstaterat godkänt.

2. Uppföljning från det förra mötet:
- Trafikgruppen via Henrik Essén informerar om de ärenden de driver: Säkrare övergång
över väg 223, framförallt vid Grafikens Hus och busshållplatsen närmast skolan, men även på
andra ställen där våra barn kan röra sig, vid IP och före Marielund. Medlemmar i
Trafikgruppen har träffat representanter från kommunen (Hans Axelsson samt
Barnombudskvinnan Helena Edvinsson). Gällande en hastighetssänkning vid Grafikens Hus
har vi fått ett positivt gensvar. En sänkning är aktuell inom en snar framtid. Problemet med
ett övergångsställe vid Marielundsviken är svårare att lösa. Det är ej tillåtet att ha

övergångsställe där det är 70 väg och en hastighetssänkning där lär inte vara aktuell.
Belysningen på parkeringen har varit en lång och segdragen process. Ny armatur finns nu på
plats, tyvärr har det varit en del tekniska problem som kommer att lösas så fort det går att
gräva i marken. Samverkan i Mariefred för barnens trafiksäkerhet, samtal med
Mariefredsskolans Föräldraråd har förts.
- Maten på skolan: Mer varierande frukost + mellis önskas samt att likt lunchmenyn förs
detta in på matsedeln på hemsidan. Till hösten kommer det att finnas två rätter att välja på
varje dag. En av dessa skall alltid vara vegetarisk. Skolans matråd gör varje år en
enkätundersökning gällande maten.
- Läxor: Ej läxor över helgen om de delas ut på fredagen. Delas de ut tidigare i veckan är det
ok.
- Gemensam bussfärd från Marielundsviken: Har ännu ej genomförts.
- En standardmatsäck är utarbetad.

3. Gripsholmsskolans framtid:
- Styrelseordförande Ulf Jonströmer berättar om sina tankar kring åk 7-9 (se bifogat:
Inriktning för åk 7-9).
- Ansvarsfördelning: Skolan har en biträdande rektor men Nina är alltid ytterst ansvarig.
-Boken: Ulf Jonströmer, Nina Lidfors och lärarna har skrivit kapitel i boken. Den skrevs förra
året och beskriver hur arbetet med skolan har bedrivits. Boken är nu skickad till tryckeri. Ulf
önskar feedback från Föräldrarådet gällande boken.
- Lokaler och närmiljö: Nina informerar om ombyggnadsplanerna i södra flygeln. Ida
Kronholm har varit i kontakt med Mariefredsskolans rektor gällande nyttjande av deras
träslöjdssal. Gemensamma projekt med Stallarholmsskolan kan vara aktuella (som en
uppföljning till åk 6 vistelse där). Den lokal där åk 6 idag håller till kommer i framtiden ej att
kunna nyttjas av skolan. Där finns planer på att bedriva ett äldreboende eller utbildningar i
internatform. Nina informerar om de planer som finns för skolgården (rutschkana,
armgångsställning, balansbom samt staket runt innergården). Önskemål om att det ska
finnas en ritning över skolan på hemsidan togs upp. Städningen på skolan diskuterades, det
har varit problem att hitta bra personal när Judita är ledig. Judita är nu tillbaks från sin
ledighet och standarden på städningen skall vara ok igen.
- Skolans organisation: 1.Rektor 2.Biträdande Rektor 3.Utvecklingschef 4.Kanslist. Det finns
även en vaktmästare på plats 1 dag/vecka. Lottie Svärdskog kommer att finnas tillgänglig för
Heartware-samtal (mer information finns på hemsidan). Gripsholmsskolan är på väg mot
delat ledarskap men Nina är alltid ytterst ansvarig.

- Skolans ekonomi: Vi blev av med skolpengen för åk 6 från juli månad men vi stod för
lärarnas löner fram till september månad. Gripsholmsskolan har även stått för kostnaderna
för dessa elevers datorer under hela vistelsen på Stallarholmsskolan. Bidragen för barn med
särskilda behov har halverats. Skolan har under ett års tid varit självgående trots bortfall av
skolpeng under höstterminen2013. Det är stora investeringar gällande skolans lokaler just
nu då ombyggnationen av södra flygeln ska starta. Max antal elever på skolan är drygt 400.
Det påpekades också att skolan ej är vinstdrivande. Det finns önskemål om att mer
information om skolans ekonomi ska finnas på hemsidan.
- Skolans policyn: Information finns på hemsidan.
- Ida Kronholm informerar om åk 7-9 (se bifogat: Inriktning åk 7-9).

4. Nya ärenden initierade av föräldrarådets medlemmar.
-Sommarfritids: Ta kontakt med Nina om behov av barnomsorg finns även under den tid som
skolan har sommarstängt.
-Inskolning av barn som börjar i Förskoleklass: Det finns olika åsikter om detta bland
föräldrarna. En del vill ha inskolning andra anser att det ej är nödvändigt. Några föräldrar
skriver ett PM om detta.

5. Övriga ärenden.
-Bytardag skidor/skridskor kommer att ske under Öppet Hus den 25 januari.
-Den nya hemsidan är mycket uppskattad.

6. Tidpunkt för nästa möte: 8 april 2014 kl 18.30
7. Ordförande Ulf Jonströmer avslutar mötet.

