
 

 
 
Minnesanteckningar föräldraråd torsdagen den 17/9 2015 

 
Närvarande representanter: rektor Maria Gustavsson, ledningsresurs Jenny Alfredsson, Charlotte 
(5a), Helena (4a), Elisabeth (1b), Magnus (3b och 1a), Ola (2a), Carina (1b), Åsa (6a och 3a), 
Jesper/Jenny (fa), Andreas (1c och 4b). Saknades representanter från flera klasser. 

 
Maria berättar om hur Beringskolans föräldraråd fortsättningsvis ska verka. Alla representanter ska 
intressera sig för skolutveckling. Det är viktigt att man i detta forum tar upp frågor som gäller hela 
skolan eller flera klasser och inte bara den enskilde individen. 

 
Klagomål eller synpunkter gällande eget barn hänvisas i första hand till klassläraren och sedan vidare 
till rektor. Detta för att skolan lättare ska kunna bemöta en elev på rätt sätt samt behandla enskilt 
ärende snabbare. 

 
Kommunens digitala verktyg, infomentor, diskuteras. Infomentor HUB är numera skolans plattform 
för sjukanmälningar eller frånvaro. Maria informerar om hur kommunens ”frånvarogrupp” verkar vid 
ogiltig frånvaro. Har en elev inte blivit sjukanmäld innan 8.45 sänds ett sms till vårdnadshavaren. Om 
skolans expedition inte får något svar sänds frånvarogruppen iväg mot hemmet. I frånvarogruppen 
ingår skolpersonal tillsammans med personal från socialförvaltningen. 

 
Övriga frågor gällande infomentor diskuteras. Kommunen har just köpt in en uppdaterad version av 
verktyget, där av förseningar av t.ex. veckobrev, kontaktuppgifter och nya klasschema. Skolans 
pedagoger behöver lära sig hur den uppdaterade infomentor fungerar. På 
kompetensutvecklingsdagen den 16/9 ägnades en del av dagen till fortbildning av nya infomentor. 

Renovering av ”Beringspecial” diskuteras. Alla renoveringar av skolor i kommunen hänger samman. 

Ordningsregler diskuterades. Alla klasser har pratat om dessa och alla elever fått komma till tals. 
Sedan presenterades skolans ”loggo” (en pump som droppar) på varje klass föräldramöte. 
Föräldrarna fick sedan en vecka på sig att ”tycka till”. 

 
Hur ser skolans resursfördelning ut? Delning av olika årskurser har varit nödvändig. För nyanlända 
elever får skolan statliga pengar för att finansiera denna extra kostnad. 

 
Skolan kommer att anordna en trafikvecka under hösten. Föräldrarådet tyckte bl.a. att det var ett bra 
initiativ att elever från de högre årskurserna var ute på morgnarna och agerade ”skolpoliser”. 
Helheten av trafiken utanför skolan har lämnats över till polisen. Kristian Svärd är ansvarig. 

 
Vecka 40 kommer det att vara Vänskapsvecka på skolan. Onsdagen denna vecka kommer det vara 
”Våga en ny stil”. 

 
Fritids hälsar att det är viktigt att ni meddelar om ert barn inte kommer på lov, 
kompetensutvecklingsdagar osv. Vid kompetensutvecklingsdagen den 16 sep hade fritids planerat 
personal för många elever och det kom bara hälften. 

 
Nätverksmöte: 29/9 klockan 19.00 på Beringsskolan. Då kommer Åsa Frantz Hedlund att föra 
Beringskolans talan. Mötet är på Beringskolan. 

 
Nästa föräldraråd är den 19 nov kl 18.30. Då kommer temat vara Infomentor. 

Vid pennan: Jenny Alfredsson 


