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Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 1 september 2015
Café Satelliten, Nya Elementar, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Anna Hamilton, Katrin Ahlstrand, Annica Ellergren, Anna Östlund, Jenny
Hagberg-Eriksson, Therese Quiding, Mikael Odin
Frånvarande:

§ 1. Mötets öppnande – tidigare protokoll 26 maj

1. Mötets öppnande

2. Rektor Mikael Odin – frågor och diskussion från föräldraföreningens styrelse.

 Skolans arbetssätt/strategi vid kriser, trakasserier, nätmobbning m.m?
 Hur kan samverkan med föreningen och skolan ske på bästa sätt

Trygghet: Alla elever är allas ansvar, från lärare till expedition till vaktmästare etc. Trygghetsgrupp finns. Det
finns otrygga platser på skolgården samt ex vis kön till matsalen. Åtgärder skapas utifrån en karta över dessa
platser. Kuratorer finns. Integration mellan nya elever i sjuan och befintliga elever byggs genom blandade
grupper.

Sociala medier/nätmobbning: Stort ansvar ligger utanför skolan. När det kommer upp i skolan tas åtgärder.
Samarbetar med fältassistenterna.

En krisplan finns som uppdateras kontinuerligt.

Skolwebben och app: Bristfällig funktion, mycket tekniskt strul. Föräldraföreningen önskar ett enskilt ”rum” på
skolwebben. Mikael Odin skulle återkomma om det skulle finnas några hinder.

Önskemål om att föräldraföreningen ska få tillgång till föräldrars mailadresser för att sprida information om bl a
fältvandringarna. Mikael Odin skulle återkomma till ordf. Marie i frågan.

Skolan ser över schemaläggningen för lunchservering i matsalen för att undvika stök och köbildning.

Övriga frågor

3. Minnesanteckningar från föregående möte

4. Rapportering från ansvariga grupper:

- Föräldravandringar årskurs  7-9, se ovan om hur vi bäst ska nå ut.

- Isbana och Vintergatan skolgård – Jenny H-E kollar vidare kring detta.

- Föreningens hemsida, Facebook samt Skolwebben – Jenny H-E följer upp.

- Bytardag på temat ”utomhus” – 11 el 18 oktober, Annica Ellergren

- Information om föreningen tex. vid föräldramöten, klassråd m.m – (Therese Quiding)

- Teleskopet på skolans tak - Anna Hamilton
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§ 3. Nya medlemmar

-

§ 5. Nästa möte 6 oktober kl. 18.30

§ 6 Övriga frågor

Samarbete med andra föräldraföreningar i skolor i området består enligt uppgift främst i att samverka kring
föräldravandringar. Utbyte med föräldraföreningar i Norra Ängby, Södra Ängby, Bromma Kyrkskola och
Beckomberga. Främsta syftet att undersöka hur informationsspridningen går till. Annica kollar upp
kontaktuppgifter till ordförande i andra föreningar.

Ordförande

.......................................................................
Marie Ericsson

Protokollförare

.......................................................................
Anna Hamilton


