2012-03-13
Område Kilen/Älgarås

Föräldragrupp Älgarås 120223.
Närvarande:
Veronica Hallåsen åk 1, Magdalena Hägglund F, Therese Lönnros åk3, Pernilla Johansson åk
1, Karin Gustavsson åk 5.


Rektor informerade om föräldraföreningens tankar om en skate och cykelpark.
Föräldraföreningen har olika förslag på var parken ska anläggas. Rektor har kollat upp
ägandeförhållanden kring en ”ödetomt” som ligger i anslutning till skolan.
Föräldraföreningen kommer att ta del av informationen.



Föräldrar undrar hur klimatet är på skolan. Rektor beskriver att situationen under en
tid varit rörig och att klimatet tidvis är tufft och hårt. Rektor förklarar att skolan
ständigt arbetar för att det ska bli bättre och att skolan också ser att det har blivit
mycket bättre. Skolans arbete fortsätter för att arbetsmiljön och rastmiljön för
eleverna på skolan ska bli bra.



Föräldrar undrar över hur situationen mellan migrationsbarn och övriga elever är.
Föräldrar upplever att det är en ”vi och dom” känsla bland barnen. Det är barnen på
skolan som talar i de termerna hemma. Rektor tycker att samarbetet i skolan med
migrationsbarnen fungerar bra men att det kan bli bättre. Rektor berättar att han ska
göra lärarna uppmärksamma på synpunkterna.



Rektor berättar att Älgarås matsal och slöjdsal inte har ett bra brandlarm. Under
våren ska ett nytt larm sättas in.



Rektor informerar om att det framkommit önskemål från föräldrar om att ta med
egen mat till skolan. Rektor har undersökt detta och informerar om följande:

-

Enligt livsmedelsverket får ingen medhavd mat ätas i matsalen. Alla elever ska äta
den mat som skolan serverar. Elever som av olika anledningar inte kan äta
skolmaten ska visa läkarintyg som styrker detta. Skolan ordnar alternativ skolmat
till dessa elever. Föräldrar som har önskemål om alternativ kost skall lämna
läkarintyg till skolan senast den 30/4.



Rektor informerar om att en ny likabehandlingsplan håller på att tas fram. Rektor har
gjort ett förslag som föräldragruppsrepresentanter ska läsa igenom och komma med
synpunkter på. Synpunkter lämnas till klasslärare fredag den 2/3

Hälsningar Magnus Arvidsson, rektor.
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