Beringskolan samrådsprotokoll 17/11 2016
Närvarande: Jenny Fredriksson Fb, Jeanette Bengtsson Fa, Hanan Mustafa 1a, Linda Bukinklitgard 1b,
Carina Martinsson 2b, Tatjana Knutsson 2c, Agneta Hansson 4a, Bennie Dalka 5b, Olle Nilsson 6b,
Jenny Alfredsson, Mirjam Wallin
Föregående protokoll:
Från bra till bäst, Ersättare för Lars-Ola Olsson, Ipads satsning på Kungsskolan prioriteras, NPFbildning med Bo Heljskov föreläsning för all personal, Hur Frånvarogruppen fungerar, användning av
infomentor.

Nuläge skolan:
6:orna nya klassrum och slöjdsalarna är färdigrenoverade. Alla är mycket nöjda. I lokalerna har även
den nya fritidsavdelningen Klubben startat upp. Just nu håller fritids på att planera upp
verksamheten och arbetar för att få all personal involverad i fritidshemmens måluppfyllelse.
Alla elever i skolans förberedelseklass är utplacerade i klasser, en del på Bering men även ute i alla
byskolor i kommunen. Verksamheten i ”sprint-gruppen” har lagts ner för tillfället och dess personal
arbetar ute i klasser eller på andra skolor.

Klassernas olika frågor och synpunkter:
Trafikfrågan återkommer, bekymmer på morgonen och klockan 13. Varutransporternas leverans till
Gyllet försvårar trafiken ytterligare, Mirjam och Jenny kollar med matsalen om man kan senarelägga
dessa. Skolans kontaktpolitiker Kenny Lärkevie berättade på förra samrådsmötet att kommunen köpt
in parkeringsvakter några timmar/vecka. Dessa ska man försöka få till Beringsskolan vid
morgonrusningen.
Lådor önskas för eleverna att förvara vantar och mössor i för att det ska bli mindre stökigt. Mirjam
kollar upp eventuellt inköp. Detta är även önskvärt av städ.
Klasserna tycker att det blivit för lite simundervisning i alla klasser. Synpunkten diskuteras och ska tas
vidare till kommunens nätverksgrupp.
En förälder gjorde en lyckad insats i klass 5b angående en lek som spårat ur. Den här gången blev det
väldigt bra men skolan poängterar att det är viktigt att skolan själv måste få chans att ”klara upp”
liknande händelser framöver.
En del föräldrar till de yngsta eleverna känner osäkerhet och en otrygghet när de lämnar sitt barn på
skolan. Skolan har ett ansvar för eleverna även innan skolstart och sluttid. Kan skolan praktiskt lösa
ett ”avprickningssystem? Eller räcker det med att man gör individuella lösningar exempelvis går in

och säger till respektive klasslärare. På morgonen har skolan rastvakter ute, räcker det att man säger
till någon av dem? Frågan ska diskuteras vidare i arbetslagen. Det har även hänt att elever på skolan
blivit hämtade av vuxna som vanligtvis inte brukar hämta eller lämna, utan att personal på skolan
reagerat och frågat vem han eller hon var. Även detta ska tas upp i skolans arbetslag.
Klassrepresentanterna efterfrågar kontinuerlig information via infomentor om vad de olika klasserna
arbetar med. Eftersom skolans läxpolicy förespråkar meningsfulla och relativt lite hemuppgifter är
detta ett sätt för föräldrar att få bättre inblick sitt barns skolarbete. Mirjam ska vidarebefordra detta
till alla klasslärare.
Likvärdigheten mellan kommunens alla skolor diskuteras. Frågor som kom upp var exempelvis: varför
har inte alla skolor samma start och sluttid och varför har man inte samma mängd läxor och
hemuppgifter? Frågan tas vidare till nätverksgruppen.
Temakvällar efterfrågas. Det finns en svårighet att få föräldrar att komma kvällstid.
Samrådsrepresentanterna tror att det finns stort intresse för en kväll med information kring
internetanvändning och olika former av nätmobbning.
Nästa nätverksträff måndag den 21/11 på Beringskolan.
Beringsskolans representant är Carina Martinsson.

