Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 26/4 2016
Dagordning för gemensam inledning Kämpetorpsskolan och
Solbergaskolan
1) Presentation
2) Protokoll
3) Gemensamma punkter
Upprustning av skolgården
Kommer att vara färdigställd till sommarlovet börjar. Arbeten som ska genomföras är: riva, sätta
kantsten, nya smidesräcken, asfaltering, sätta nytt gräs och plantera växter, montera nya bänkar och
papperskorgar, montera ny lekutrustning (som valts av eleverna) samt göra underlag av gummi.
Fruktansvärd stank i entréerna och i gången ner till parkeringen och finns det några planer på att
åtgärda detta?
Detta är felanmält till SISAB.
Det är väldigt skitit i skolan och man möts av väggar med ler-klet i trapphusen.
När det gäller nedskräpning, smuts och klotter så ska allt detta felanmälas till vår vaktmästare
giuseppe.baioni@stockholm.se
Om man har synpunkter på städning av skolans lokaler så meddelar man detta till Åsa Darby som
ansvarar för kontakt med städfirmorna asa.darby@stockholm.se
Bostadsbygget…. Från exploateringskontoret
Den tidplan vi nu jobbar mot är att vara helt klara till v26. Men vi har byggmöte på fredag och då ska
vi gå igenom OM och i så fall hur vår entreprenör kan påskynda processen.
Just nu är det många som ska samsas på liten yta och i sådana lägen hjälper det inte alltid om man
tar in ytterligare personal, då är alla mest i vägen för varandra.
Vi ber verkligen om ursäkt för förseningen och olägenheterna det orsakar er.
Jag har inte fått någon tidplan från Wallenstam vad gäller bullerplanket som ska komma upp, de
behöver få bygglov först och så fort de fått det så kommer de påbörja montering av den tillfälliga
bullerskärmen.

Vi kommer i dagarna skicka ut ett nytt brev till boende runtomkring och även skicka ett särskilt
utskick till er. Där är det vår kommunikatör Ida Alm Pellbäck som drar i trådarna så jag har inte hört
om det gått iväg än. Men ni får en PDF som ni kan maila ut till föräldrar så fort den är framme.
Nya Förskolan
Det skall utföras en geoteknisk undersökning för uppföring av den nya förskolan. De kommer att borra
9 st hål.
Berört område är ytan mellan provisoriska klassrummen och byggområdet. (det som i dag till största
del är inhägnat med material till skolgårdsprojektet).
När borrning sker på platser utanför redan uppställt staket kommer ett flyttbart staket att ställas upp för
att säkra området runt maskinen.
För att minimera störning för skolan sker borrning närmast paviljongen tidigt på morgonen (start 0700)
eller efter 1530 måndag (då jag förstod att eleverna går till fritids).

Föranmälda frågor Kämpetorpsskolan
Vill gärna höra mer om hur byggprojektet nere i Kämpetorp utvecklas. När tas beslut t.ex.?
Nämndbeslut om detaljplanen tas 19 maj. De lokaler som ska rivas påbörjas ht 16 och förskolan
flyttar. I början på 2017 så sätter bygget igång och beräknas vara klart våren 2019. Vi flyttar tillbaka
skolstart 2019.
Linda går nu runt i klasserna och berättar om Nya Kämpetorpsskolan och när hon varit ute så skickar
lärarna den Powerpoint som hon använder. Låt era barn berätta för er vad som kommer hända och
hur det kommer se ut 

Hur ser antagningsläget ser ut/ hur många som sagt upp sin plats i Kämpetorp till hösten.
Vi har högt söktryck till Kämpetorpsskolan i förskoleklass och välkomnar 57 nya förskoleklassbarn till
hösten!
Dessa föräldrar har meddelat att deras barn byter skola eller väntar på plats
Byte av skola till HT i nuvarande

Väntar på svar om ny skola

Antal HT16

Åk 5

14 st

35

Åk 4

1

1

44

Åk 3

9 st

1

39

Finns riktlinjer för kvalitet på fritidshem?
Självklart finns det och de gäller för åk F-3 både under läsåret och på loven. Klubbverksamheten för
åk 4-6 är en öppen verksamhet och följer riktlinjer men har inte samma krav på omsorg och planerad
aktivitet.
Länkar:
”Ditt barns fritid är viktig.” Information om fritidshemmets verksamhet från Skolverket.
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%
2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2303.pdf%3Fk%3D2303

Kämpetorpsskolans mål för fritidshemmet
http://kampetorpsskolan.stockholm.se/sites/default/files/mal_fritids_2013.pdf

Mål för Kämpetorpsskolans aktiviteter
http://kampetorpsskolan.stockholm.se/sites/default/files/mal_for_fritidsaktiviteter.pdf

Hur går simundervisning till? Var, hur och när?
Denna information delas ut av vår idrottslärare Pontus Bäcklund; pontus.backlund@stockholm.se
till de elever och vårdnadshavare som är berörda efter genomfört simtest.

Föranmälda frågor Solbergaskolan

- Skolans nya rutiner för att hålla mattorna i klassrummen rent
Vi ber städarna ta detta vid behov, har gått bra. Vi köper in dammsugare .
- Städning toaletter. uppföljning.
Vi har städning två ggr/dag i F-huset och C+ D korridoren
- Uppföljning om bibliotek.
Böckerna är till för alla elever. Kämpetorp hade med sig böcker anpassade för yngre elever. Solberga
och Kämpetorp kompletterar efter önskemål och behov. Förut hade Solberga litteratur även för
högstadiet. Det blir en utvärdering innan sommaren
- Skolinspektionens resultat. Grundsärskolans resultat inga anmärkningar!!!, grundskolans har vi ej
fått ännu

Sammanfattande bedömning
Skolinspektionens tillsyn visar inget annat än att verksamheten vid Solbergaskolans grundsärskola
uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.
Tillsynen visar att eleverna vid Solbergaskolans grundsärskola erbjuds en undervisning som utgår
från de nationella målen i läroplanen och att under-visningen och verksamheten utformas på ett
sådant sätt att den främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven.
På skolan bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla undervisningen samt för att tillförsäkra eleverna
trygghet och studiero.

- Mobiltelefoner. En förälder har haft oro för att barnen kan ha tillgång till mobiler, och därmed
Camera, i omklädningsrum. Information om regler och hur de följas upp.
Tas alltid upp om regler för detta i klasserna, finnas med en fritidspersonal som klasskontakt i
idrotten.
- Information om internet chat, och konflikter som har kommit ifrån det. Skolan verkar har gjort ett
bra jobb i 2an att fånga upp problemet. Hur har det gått efter det ?
Skolan har ett ansvar liksom er vårdnadshavare att följa upp om det inträffar mobbing, eller
olämpligheter via chat, m.m. Det är viktigt att ha ett förebyggande arbete. Båda skolorna arbetar nu
med normkritiska frågor i ett projekt som ska mynna ut i en handbok.

- Säkerhet mot skadegörelser och stölder i klädkorridor.
Hur ska barn ha saker som kan förvaras tryggt.

På låg- och mellanstadiet brukar det inte finnas några elevskåp utan att barnen brukar kunna ha sina
saker ifred. Om detta inte fungerar får vi ta det då det uppstår. Mobiltelefoner kan lämnas till läraren
som har det i ett skåp under skoldagen. För fritids har det blivit svårt då eleverna ofta är ute och går
hem olika tider. Det blir omöjligt att bedriva någon vettig verksamhet om personal behöver gå in och
hämta telefoner varje gång en elev ska gå hem.
Skolan ansvarar inte för värdesaker.

- uppdatering av webbsidan. http://solbergaskolan.stockholm.se/solbergaskolans-foraldrarad
- Distribution av protokoll. Var ska vi hitta protokollet på webbsidan ?
- Kvalitetsarbete i fritidshem. Fritids på Solberga skolan? "Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2
av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet"(Lgr11).
Fritids jobbar med att förbättra och förstärka kvaliteten. Samarbete mellan Kämpetorp och
Solbergaskolan har påbörjats för att skolorna kan dela med sig av goda exempel. Under vårterminen
har vi jobbat med att ta fram viktiga faktorer för skolutveckling för Solbergaskolan. De faktorer vi
bl.a. tagit fram är att stärka samarbetet mellan skola/fritids. Vi tittar nu på att kunna organisera detta
bättre till hösten. Så fritids och skola har fler gemensamma möten. Jag vill också att hela skolan
behöver träffas 1-2 ggr/termin. Vill också tacka er för att ni hjälpt till och hämtat era barn tidigare vid
dessa konferenser.

Skolenkäten hösten 2015 Enkätresultat för vårdnadshavare grundskola Solbergaskolan,
Stockholms kommun
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=538157

Fina resultat!

