Protokoll fört vid Föräldrarådets möte den 15 oktober 2018
Närvarande:
Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Juho Friberg, Ann Cathrine Helling, Annika Bärnlund, Marta
Hårdstedt, Gustav Öhman (Förskolan), Ida Östlund (Förskolan), Linnea Lindroth (Nyckelpigorna),
Anders Runesson (Nyckelpigorna), Oscar von Stockenström (Myrorna), Anne-Sophie Wallin
(Myrorna), Maria Spens (Igelkottarna), Aino Obenius Mowitz (Igelkottarna), Anna Åberg
(Ekorrarna), Hanne-Marie Takkula (Lodjuren), Kristin Bodin (Lodjuren), Mari Jonsson (Järvarna),
Östen Josefsson (Järvarna), Thomas Östholm (Pingvinerna), Åsa Ottenäs (Pingvinerna), Gudrun
Wiktor (Pingvinerna), Malin Lundholm (Isbjörnarna), Helena Hjertonsson (Isbjörnarna), Annika
Grundberg (Örnarna), Jonas Granholm (Örnarna), Jenny Björklund (Ugglorna), Lars Lindgren
(Ugglorna), Johan Blomgren (Hjortarna), Louise Rydin (Hjortarna), Jennifer Knipe (Rävarna),
Susan Westerberg (Rävarna), Louise Parnefjord (Girafferna), Mats Larsson-Hammarsten
(Girafferna), Marcus Törenholt (Zebrorna), Marie Seabra (Delfinerna), Emma Lindgren
(Delfinerna), Marcus Ottenäs (Blåvalarna), Eliot Freed (Blåvalarna), Sanna Laine (Tigrarna),
Fredrik Hed (Leoparderna), Jonas Malmqvist (Vargarna), Mathias Wilhelmsson (Björnarna), Petra
Larsson (Björnarna)

1.Formalia:
-Ulf Jonströmer, ordförande.
-Katarina Hedman, sekreterare.
-Föregående mötes protokoll är justerat och godkänt.

2.Aktuellt på Gripsholmsskolan:
-De nya föräldrarepresentanterna presenterar sig.
-Rektorsexpeditionen presenterar sig.
-Skolårets teman:
-Gripsholmsskolan 10 år: Detta kommer firas på olika sätt under skolårets gång. Större delen av
lärarkåren var på Kebnekaise. Det blir Vernissage den 25 oktober. Firandet kulminerar de sista
skolveckorna i juni. En uppföljning till Gripsholmsskolans bok kommer skrivas under våren.
-Hållbar utveckling, Grön Flagg, Håll Sverige rent: Eleverna har ett Miljöråd. Vi arbetar med att
källsortera och använda på nytt. Planen för detta skall godkännas av Håll Sverige rent
organisationen.
-Specialpedagogiska lyftet:
-Fortbildning för lärare som Svenska staten anordnar. Speciallärare Sanna Tegengren är ansvarig.
En mycket omfattande fortbildning. Samtliga lärare på Gripsholmsskolan deltar.
-Terminsomdömen & Utvecklingssamtal:

-På kommande v.45-48. I framtiden kommer även omdömena för åk 1-5 finnas tillgängliga för
åskådning i SchoolSoft innan samtalen. Matriserna öppnas inför samtalen. De ligger inte öppna
hela tiden pga att det upplevs som ett stressmoment för eleverna.
-Traditioner på GHS under höstterminen:
-Vernissage med tema hjärna hjärta hälsa samt hållbar utveckling den 25/10. Adventssamling i
kyrkan med fackeltåg den 30/11. Finlands självständighetsdag den 6/12. Julfester: För åk F-2 den
17/12, för åk 3-6 den 18/12 och för åk 7-9 den 21/12 under skoldagen.
-Kvarglömda kläder på skolan:
-Kvarglömda kläder rummet finns inte längre kvar. Det kommer istället finnas en låda per byggnad
där kvarglömda kläder kommer förvaras.
-Nya klasser i åk 7 ht 2019:
- Vissa klasser fungerar bättre tillsammans än andra. Snart kommer det finnas barn på skolan/
förskolan från 3 års ålder. De blir trötta på varandra. Nya konstellationer behövs ibland. Behöver
meddelas i god tid. Några elever i åk 6 har lämnat en lista till rektor Nina, de vill inte splittra
klassen. Det här behöver bestämmas på vuxennivå. På sikt vinner eleverna på nya konstellationer
i åk 7. Av tidigare erfarenhet vet vi att det har fungerat mycket bra. Det är en rikedom att få knyta
nya band. Inför stafettkarnevalen tränar klasserna ihop och det har gått bra. Föräldramöte innan
önskvärt. Eleverna kommer med önskemål. Det är en mycket skyddad miljö för eleverna här och
det är egentligen inte en så stor sak att skapa nya klasser, i många städer byter eleverna till en helt
ny skola i åk 7. Redan nu är klasserna blandade i tex språk. Ingen av representanter i
Föräldrarådet röstade emot förslaget av nya klasser i åk 7. De föräldrar som representerar åk 6
påtalade att de önskar ett föräldramöte för Zebror och Giraffer där de får mer information.
-Elevkaféet på Campus:
-Kaotiskt med hämtning och lämning av mat. De som arbetar i kaféet tar kompisar först,
favoriserar. Detta kommer att lyftas på nästa möte med kaférådet. De elever som engagerar sig tar
ett stort ansvar men upplever att det ibland kan vara stressigt och då är det svårt att komma ihåg
vem som är näst på tur. Vi måste tänka på att det är ungdomar som håller på och lär sig.
-Vad som serveras upplevs av vissa föräldrar som onyttigt. Ingen läsk eller godis serveras endast
kolsyrat vatten, toast och bars.
-Alla elever ska gå till matsalen oberoende om de äter eller ej. Därefter öppnar elevkaféet.
Kaférådet har beslutat om vad som ska säljas. Kom gärna med förslag. Bra att eleverna får
möjlighet till medbestämmande. De har kämpat länge för elevkaféet.
-Byggplaner:
- Den andra hotellbyggnaden byggs nu troligen om. Den ena delen av byggnaden till skola och
den andra delen till förskola.

3. Trafikgruppen har ordet:
-Slottsförvaltningen och Statens Fastighetsverk planerar för byggnation av en upplyst cykel/
gångväg längs med stora slottsparkeringen. Det ska även beredas plats för en cykelparkering i
anslutning till skolan. En vändplan anläggs på slottsparkeringen där elever som får skjuts kan
släppas av. Vändplanen får ej användas som parkeringsplats. När ombyggnationen av
slottsparkeringen är klar kommer den lilla infartsvägen stängas av för all trafik förutom för de
boende, det blir på det sättet en säkrare gång och cykelväg för eleverna. Även den övre
parkeringen stängs och parkering där är endast tillåten för skolans personal och BnB-gäster. Ingen
trafik upp till Campus är tillåten. Går det att öppna upp överfarten över järnvägen vid Campus för
cykel och gångtrafik? En sänkning av hastigheten till 30km/tim har begärts på sträckan från
busshållplatsen utanför skolan till korsningen Storgatan/Mariefredsvägen/Stallarholmsvägen.
Trafikverket har överklagat detta men kommunen är positivt inställd till hastighetsbegränsningen
och jobbar för detta även om det går långsamt.

4. Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar:
-Förslag om trafikljus vid övergångsstället vid busshållplatsen (vid infarten till skolan).
-Förslag om övergångsställe vid Storgatan och Kärnbogatan.
-Säkrare gång/cykelvägar till IP är på gång. Eleverna har sällskap av en vuxen på vägen till IP
t.o.m i åk 4, f.r.o.m åk 5 tar sig eleverna dit själva.

-Skolorna i Strängnäs kommun har erbjudits simundervisning för barn i förskoleklass. Kommunen
har fått pengar till detta. Gripsholmsskolan valde bort det 2018 men om nya pengar beviljas för vt.
2019 kommer Gripsholmsskolans förskoleklasser att delta.
-Fler regnskydd för eleverna och deras ryggsäckar önskas. Rektor Nina svarar -Det finns inte
några ytterligare regnskydd inplanerade då det är väldigt svårt att få bygglov för sådana på skolans
område.
-Vad är det för karenstid vid magsjuka, 24 eller 48 timmar? Information gällande detta finns på
skolans hemsida.
-Fluorsköljning för eleverna. En del skolor har återinfört detta.
-Föräldrar i de lägre klasserna är oroliga över användandet av sociala medier. Det har sänts ett
väldigt bra ”informationsbrev” från skolan till vårdnadshavarna i de högre klasserna. Det finns
önskemål om att ”brevet” ska sändes ut även till de yngre klasserna. Skolan lägger mycket tid på
det här ämnet. Det finns idag två kuratorer och det är sammanlagt fjorton personer i skolans EHTteam.
-Gripsholms förskola: Möjlighet till fler skuggplatser,grönområden och lekkök efterfrågas. Rektor
Nina svarar -Det finns redan nu stora parasoll för skugga. Det har varit en kostsam process att
starta skolan och förskolan, man får ta allt i olika steg. Det finns planer och ritningar för
förbättringar av skolgården.
-Vad är det för krav på underlaget under klätterställningen? Underlaget som finns där idag behöver
fyllas på. Förskolechef Annika och vaktmästare Torbjörn har redan beställt mer sand och
underlaget kommer då att uppfylla kraven.
-Mer information gällande inlämningsuppgifter på SchoolSoft efterfrågas. Feedbacken varierar
mellan olika lärare. Deadline är viktigt och ska inte ändras i efterhand.
-Cykelstället uppe vid Campus flyttades in på skolgården p.g.a att Slottsförvaltningen krävde detta.
-Lärarnas tillgänglighet för eleverna. Det är bra om eleverna lär sig respekt och inte kräver att
lärarna ska vara tillgängliga dygnet runt. Mån-fre kl 8-16 ska lärarna vara tillgängliga meddelar
rektor Nina.
-Ventilationen i idrottshallen är inställd på manuell styrning tills den inplanerade servicen är utförd.
-Temperaturen på vattnet. Vi håller koll på det. Förskolan tappar upp dricksvatten.
-Utomhusbelysningen fungerar nu som den ska.
-ibland saknas glutenfritt allternativ när Eftis är på utflykt. Marta kollar upp detta.
-Är det aktuellt med en Suicide-zero föreläsning? Rektor Nina meddelar att våra kuratorer håller
noggrann koll. De flesta berättar om de hör någon kompis uttrycka sådana tankar.

5. Inga övriga ärenden
6. Mötets avslutande
-Inget datum för nästa möte fastställt
-Katarina Hedman, mötessekreterare

