Minnesanteckningar från Huginrådet v 48 2015
Närvarande:
Panos, Maria, Jenny, Anna, Fredrik, Susanne, Marita
Föregående protokoll
Pallkioskerna ska bli av! Vi har inte fått till detta bygg än, material finns och Jenny säger att
det ska bli av innan hon åker till USA. Men vi behöver fler som hjälper till!
Frågor från föräldrar:
• Hur ser säkerhet och vuxnas närvaro ut på skolgården?
Har vuxna koll? Vissa kollar mobiler? Antal vuxna är många! Grupperna har raster på olika
tider och ju yngre elever, desto fler vuxna. Minst tre är schemalagda och sedan finns två
resurser. Vid hämtning skola/fritids kan det vara färre. Flera i samtal med föräldrar?
Förslag: Väst på pedagogerna så alla ser dem tydligt, barn och föräldrar. Önskemål om fler
organiserade lekar.
• Dialog om åldersgränser för filmer och spel. Hur agerar vi?
Var med och välj, kolla vad de gör, ser. Diskussion på föräldramöten.
“Spel och sånt”-personalen är duktiga på att tala om vad spelen går ut på. Kan vi bjuda hit
dem? Mellanstadiet?
•

Vi talar om olika aktiviteter för och Marita rekommenderas Brännäsgården, som har
mycket bra saker de gör med ungdomar från ca 12-13 år. Vi ska bjuda in dem till oss
för att de då kan presentera vilka de är och vad de gör.

•

Foton på fritidspersonal! Svårt när det varit många vikarier att veta vem som är vem.
Bra med många män på enheten!

•

Fråga om organisation av skor och ytterklader tas i personalgruppen. Vi är medvetna
om problemet och ser på olika lösningar.

Frågor från personalen:

	
  

•

Skolfoto, hur ska vi ha det i fortsättningen? I år upplevdes fotografen arg och bilderna
var dåliga. Det var bättre för tre år sedan. Kan vi ta egna gruppfoton? Göra egen
katalog? Elever 7-9 gör projekt? Kan vi komma överens med någon annan fotograf
om rabatt för Huginelever? Marita tror att vi redan skrivit avtal med fotofirman för
kommande två år, men ska ta detta i ledningsgruppen. Vi skulle kunna öva på detta
kommande år.

•

Skolgården, skolan har fått ett bidrag som ska användas till skolgården. Vi diskuterar
olika förslag och tittar på de ”färdiga” modellerna. De känns inte så ”freinetiska”. Flera
är intresserade av att delta i en skolgårdsgrupp tillsammans med personal, Panos
och Jenny. Marita kallar till möte

