Protokoll 2014-11-25
Närvarande
Rodi, Marita, Linnea, Malin, Susanne, Jenny
Frånvarande: Suzanne, Veronika, Caroline
Föregående möte
Vi pratade om erfarenheter av olika föräldraråd och hur denna grupp skulle kunna
fungera. Förslag på frågor som gruppen skulle kunna arbeta med och vad man inte ska
jobba med. Pedagogiken är pedagogernas uppgift, men ska veta i vilket forum man tar
sådana frågor. Enskilda personal- eller elevfrågor ska inte behandlas i föräldragruppen.
Exempel på vad man kan göra tillsammans var att bjuda in föreläsare, ha
föräldragrupper, delta som en typ av fadderfamilj för nya familjer på enheten, delta i
undervisningen med specialkompetens, hjälpa till med diverse saker.
Handlingsplan för språkbruk, attityd, respekt och arbetsmiljöfrågor enligt
likabehandlingsplanen. Detta har tagits upp i ledningsgruppen och på elevrådet och ska
vara en prioriterad fråga.
Diskussion
Vi diskuterar runt respekt och hur det ser ut. Balansen mellan skola, utbildning och
uppfostran. Viktigt att skilja på att här på Hugin gör vi så här! Hemma har man sina egna
regler. Nolltolerans ska gälla vad gäller användning av svordomar och könsord.
Ledstjärnorna som finns i alla klasser, hur ska vi jobba mer med dem? De ska sitta uppe
på många ställen. Sokratiska samtal och forumspel fungerar och används och ger näring
åt värdegrundsarbetet.
Att jobba med välgörenhet verkar involvera elever på ett positivt sätt. Operation
Dagsverke där ska vi involvera föräldrarna mer. Hjälpa till vid aktiviteter som t.ex. vid
torget och att kunna skaffa arbetsuppgifter. Äldre elever kan hjälpa yngre.
Förslag från gruppen är att se till att alla klasser är representerade med två personer.
Föräldramöte med elever/föräldrar i tvärgrupper (i äldre klasser) som diskuterar utifrån
text/film/föreläsare. Om droger? Trygg i Norrtälje F-möte, planera detta slutet av
januari….Planering behövs tidigt!
Föräldrautbildning behövs tidigare för nya familjer på enheten. Detta har konstaterats
också i ledningsgruppen. Kontrakt för nya föräldrar som visar vårt förhållningssätt och
förväntningar. Ska vi skriva ett? Styrelsen? Marita tar med detta till styrelsen.
Bra med åldershomogena klasser tycker gruppen.
Matsalen, kort tid att äta på åk 2. Ledningsgruppen ska se över tidsintervallerna.
Klassrastsaker, nu har alla klasser i de yngre åldrarna egna i klassrummet som tas ut.
Plan över skolgården är på gång. Styrelsen har det som prioritering närmaste åren. Vi
ber alla om tips på någon som kan hjälpa till, professionellt med denna planering.

Beslut
Marita ordnar mailadress
huginradet@freinetskolanhugin.se
Vilka frågor? Övergripande, arbetsmiljön, inte enskilda personer. Gärna positivt, vad
fungerar bra? Idéer? Maillistor tas på föräldramötet så att gruppansvarig kan nå resten
av klassen.
Annica får göra en flik på hemsidan där vi presenterar Huginrådet.
Nästa möte
torsdag 19/2 kl.18.30-20 i Salongen

	
  

