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Plats och tid

Klågerupskolan
2017-10-10, kl 17:30

Närvarande

Se bilaga

1 Klågerupskolans Föräldraråd F-9
Då föräldrarådet det senaste året fört en allt mer tynande tillvaro var det nu dags för en
omstart. Den 11/10 träffades därför intresserade föräldrar och skolledningen för att prata
om hur vi tillsammans får igång ett aktivt föräldraråd. Det berördes kort hur vårt
föräldraråd bäst ska organiseras, men de huvudsakliga diskussionerna fördes kring vilka
förväntningar det fanns på ett föräldraråd samt hur vi tillsammans kan hjälpas åt att
utveckla bra föräldramöten.

Föräldrarådets organisation
I dagsläget behålls organisationen som bygger på att intresserade föräldrar deltar i
föräldrarådsmötena då det tidigare varit mycket svårt att utse föräldrarepresentanter från
samtliga klasser. Dock finns det några risker/nackdelar att ha i beaktande
▪

information och synpunkter mellan föräldrarådet och övriga föräldrar är svår att få
till på ett enkelt och bra sätt då föräldrar från alla klasser inte finns inte
representerade.

▪

Antalet deltagare på föräldrarådsmötena är osäkert

Förväntningar på ett föräldraråd
Några huvuddrag kunde utkristalliseras från diskussionerna kring förväntningarna
▪

Ett forum för dialog, t ex hur föräldramöten kan utvecklas.

▪

Få inblick i hur skolan fungerar.

▪

Få information kring ”utvecklingsplaner”, t ex hur skolan påverkas av
nybyggnationen i Klågerup.

Föräldramöten
▪

Stort intresse fanns hos de föräldrar som deltog på föräldrarådet att tillsammans
med skolans personal diskutera hur föräldramötena kan utvecklas kring struktur
och innehåll. Bestämdes att nästa föräldraråd ska handla om detta med
representanter från både skolans personal och föräldrar.
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Övrigt
Alla på mötet var överens om vikten av och fördelarna med att utveckla bra forum där
hem och skola kan mötas i en konstruktiv dialog. Det är mycket positivt med engagerade
föräldrar, vilka kan vara en bra resurs för skolan. Barnen och eleverna mår bra av en bra
kontakt mellan hemmet och skolan.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 22 november, kl. 17:30-19
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Närvarande:
Anders Stenström, rektor 6-9
Annika Bruhn, rektor F-5
Maria Feldt, förälder 1A och 4A
Mikael Wendel, förälder 1B och 5A
Camilla Blennerup, förälder 1A och 6A
Petra Leth, förälder 1A och 4A
Shannon Johansson, förälder 1B och 3B
Anna Pernryd, förälder 1B och 4B
Mira Norrsell, förälder förskoleklass lärkan
Marie Torstensson, förälder 1B
Elisabet Zia, förälder 4A
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