Protokoll Föräldraråd 180412
Varmt välkomna till läsårets sista Föräldraråd och det sista
gemensamma Föräldrarådet för skolorna.
Till hösten kommer skolorna att hålla separata Föräldraråd med
verksamhetsnära punkter.
Vi inleder alltid med syftet med Föräldrarådet samt vilka punkter som ska
lyftas där. Detta för att säkerställa att de fantastiska föräldrarepresentanter
som Ni valt i klasserna ska känna sig trygga med vilka frågor som de tar
med sig samt att övriga föräldrar vet vilket sorts forum detta är.
Föräldrarådets syfte är att lyfta frågor som berör hela skolan då det sitter
föräldrarepresentanter från alla klasser/avdelningar på Kämpetorpsskolan,
Solbergaskolan, Broskolan och Mockasinen (de två grundsärskolorna).
På föräldrarådet diskuterar vi inte lärare, klasser eller enskilda elever med
hänsyn till att vare sig lärare, vårdnadshavare eller elever finns på plats att
ge en nyanserad bild av läget. Sådana frågor lyfts med fördel direkt med
personen som det berör och om det inte är tillfredsställande så lyfter man det
med någon i ledningen.
Birthe Ahl Källqvist – Rektor Kämpetorp och Solberga
Bo Carlgren – Biträdande rektor Mockasinen
Maria Wedin – Biträdande rektor Broskolan
Susanne Stenlund – Biträdande rektor åk 4-6 Kämpetorp och Solberga
(sjukskriven till 8/6).
Sami Kandelan – Biträdande rektor åk F-3, fritidshem
samt Klubbverksamhet på Solberga
Linda Lissvik - Biträdande rektor åk F-3, fritidshem
samt Klubbverksamhet på Kämpetorpsskolan
På Föräldrarådet använder vi oss av ”flippat” möte, dvs. att representanterna
i förväg skickar in frågor till oss i ledningen så att vi kan ge så tydliga och
informativa svar som möjligt på plats. Det blir ett flöde i processen istället

där vi kan svara på frågor omgående och inte behöver bordlägga till nästa
möte.
1) Presentation
2) Aktuellt från skolorna m.m.
Renoveringar och byggnation i och runt skolan
Flera projekt på gång. Toaletter, måla om i korridorer (elevarbete). Förskola
byggs bakom Paviljong och där arbetar skolledning i nära samarbete med
projektledare att säkerställa staket osv.
Inga störande arbeten under Nationella prov.
Skadegörelse
30 fönsterrutor har krossats under de senaste 2 helgerna. Det finns inga
indikationer på vem/vilka som gjort detta, händelserna är polisanmälda och
bevakning är utökad. I diskussion med lärare och pedagoger så kom frågan
upp om det finns aktiv ”Föräldravandring” på skolan?
Om intresse finns, maila: linda.lissvik@stockholm.se så ser vi till att
organisera detta med tillgång till västar osv.
På gång…
”Scenen är Din” på fritids
Inskolning F-1 och 3-4 samt Klubben.
Nationella prov åk 3 och 6.
Besök av nya Förskoleklasselever.
Fritidshemmens Dag 8/5
Vi är glada att kunna meddela att den nya rektorn på Solbergaskolan blir
Suzanne Heikman. Hon har tidigare arbetat som både biträdande rektor och
tillförordnad rektor på Solbergaskolan och känner till skolans styrkor och
utvecklingsområden väl. Hon är även bekant för de flesta i personal- och
elevgruppen.
Vi önskar henne varmt välkommen tillbaka efter semestern!
På Kämpetorpsskolan så arbetar Birthe och Linda tillsammans med
personalen med att diskutera organisation och framtida Kämpetorp men
även vilka insatser vi behöver göra nu för att t.ex. stärka Kämpetorps Vikänsla (elever & personal), vårt arbete med eleverna, stämning, miljö,
kamratskap, förhållningssätt osv.
Skolavslutning fredag den 8 juni
Kämpetorp 08.15-09.00
Solberga
09.30-10.15

Bilar och säkerhet
Boende på Kristallvägen har kontaktat rektor då vissa föräldrar blockerar
infart/utfart. Boende som ska åka till jobbet och vill komma ut med bilen
har fått kommentaren ”Jag ska bara lämna mitt barn” och sprungit iväg.
Det är hög hastighet, folk kör på trottoaren för att vägen är smal.
Vi uppmanar alla att ser till att säkerheten för våra barn är säkerställd.
Boende kommer kontakta Polis.
Representanter från Föräldrarådet kommer att skriva ihop ett brev.
3) Övriga punkter
Kämpetorp
Städning av toaletter är under all kritik och är ett arbetsmiljöproblem för våra
elever.
Hur ser rutinerna ut för att hålla toaletterna rena?
Svar: Tyvärr har rutinen med extrastäd av toaletterna brustit när vi bytte
städleverantör. Detta är nu åtgärdat och avdelningarna har fått i uppgift att
meddela om de upplever att städningen uteblir.
Funkar bussresorna till o från skolan? Säkerhet vid av- och påstigning. Ser att
många står upp och ”går” mellan sätena. Eventuellt något att ta upp som en
allmän info i klasserna som har skolskjuts.
Sedan undrar jag om det SL kortet för barn är giltigt för hemresa på vanlig
buss eller ej? Vi har ett icke fungerande kort på eftermiddagarna och jag
funderade lite om det fanns någon spärr här.
Svar: Skolan ansvarar inte för resorna på buss till skolan. Det är
vårdnadshavares ansvar att säkert ta sina barn till skolan.
Terminskorten gäller på alla bussar, helgfri måndag till fredag 04.30-19.00.
Det gäller inte under lov-och helgdagar. Då kan man som vårdnadshavare
köpa en s.k. fritidsbiljett och komplettera med.
Sl kundservice har öppet för frågor dygnet runt på tel: 08-60010 00.
Jag tycker att man ska täcka in bygget av förskolan på skolgården då det
finns risk för att det kan stänka ut div byggmaterial ut genom staketet och i
värsta fall träffa barn som är ute på rast och det skulle vara olyckligt tycker
jag.
Svar: Vi på skolan har kontinuerlig kommunikation med ansvariga för
bygget. Vid frågor och synpunkter gällande Förskolebygget, vänligen
kontakta SISAB.
Det springer fortfarande råttor in under paviljongerna som står på skolgården,
det har grävt sig in under skivorna som det satte dit i höstas för att minska
springet av råttor där, jag tycker att man ska titta på det och kanske asfaltera
ända in mot skivorna då det bara är grus sista ca 20 cm in mot skivorna.
Svar: 25 feb placerade Nomor ut 3 låsta betongstationer med råttgift vid
sophuset, G-huset och Paviljongerna. Problemet med råttor är stort i hela

Stockholms stad. En orsak är bostadsbyggen och sprängningar för
infrastruktur.
Tips och idéer tas med SISAB som ansvarar för skolfastigheter.
De som har catering vill ha vanliga bestick.
Det behöver komma upp en spegel i killarnas omklädningsrum.
Solbergaskolan
Vem kommer ersätta Susanne Stenlund (biträdande rektor åk 4-6) nu när hon
är sjukskriven?
Svar: Birthe har en dialog med sin chef. Svårt för någon att sätta sig in
under 2 månader.
Birthe kommer att kalla vårdnadshavare i åk 4 Solbergaskolan på ett
uppföljningsmöte.

Kämpetorpsskolan
hemsida: www.kampetorpsskolan.stockholm.se
Twitter: @Kampetorp
Instagram: Kampetorpsskolan
Solbergaskolan, Broskolan och Mockasinen
hemsida: www.solbergaskolan.stockholm.se

