Protokoll från föräldrarådets möte den 22/11 2012.
Plats: Öxnehagaskolans personalrum.
Närvarande: Susanne Nilsson, Malin Söderström, Maria Gustavsson Clasén.Rickard
Sjöström, Samira Darmo, Lisa Florin, Karin Dreier, Charlotta Berterö, Esmeralda Lopez, Boel
Nilsson samt rektor Rosemarie Segerson.

1. Alla hälsades välkomna. Nya i föräldrarådet är Susanne Nilsson, Malin Söderström
samt Rickard Sjöström. Vi Skrev ner mejladresser till alla som var närvarande. .Det
blir en snabbare kommunikation via mejl så vi inte behöver skicka brev i
fortsättningen. Vi kommer att lägga ut protokollen från föräldrarådet på hemsidan
samt namn på alla som ingår i föräldrarådet.
2. Föregående protokoll: Förslagslådor finns uppsatta vi Bullerbyns och Storegårdens
fritidshem. Dessutom har föräldrarådet ett fack utanför rektorsexpeditionen. På
Oxhagsskolan sitter förslagslådan vid stora entrén.
3. Vid förra föräldrarådet beslutade vi om att ha en gemensam temakväll för hela skolan
kring värdegrunden och hur skola och hem kan samarbete kring trygghetsfrågor,
kamratrelationer etc. Datum för detta gemensamma föräldramöte blir torsdag den 24/1
2013 kl.18.30. Föreläsare är Håkan Wetterö som handlett skolans personal i arbete
mot mobbing. Inbjudan kommer efter jul.
4. Skolan har en årsplanering där kvalitetsavstämningar ligger fastlagda. Vid senaste
avstämningen i november har vi sett stora förbättringar vad gäller måluppfyllelse. Vi
behöver dock göra lite förstärkningar inför våren bla gäller det simning som ju är ett
av kriterierna för att få godkänt i idrott. Vi återkommer till de som är berörda av detta.
Övriga åtgärder fastställs i åtgärdsprogram.
I årshjulet finns även föräldramöten inlagda.Två på våren samt ett fast på hösten.
Därutöver finns det förstås möjlighet att ha julfester, luciafester,osv. Men dessa
planerar man i samråd med övriga i klassen.
5. Skolans handlingsplan för likabehandling samt elevhälsa är klara. Dessa kommer att
från och med v. 49 finnas på hemsidan.
6. Hela Öxnehaga har bestämt att tema som till våren skall belysas i alla verksamheter på
området. Det är Barnkonventionen. Har ni idéer och tankar kring detta så tar ni med
dessa till nästa föräldraråd eller mejlar Rosie Segerson.
7. Övriga frågor:
 Det kommer att organiseras nattvandringar på området. I dagsläget är det ett
fåtal personer som håller i och nattvandrar. Nu tar vi ett gemensamt grepp och
inbjuder till ett uppstartsmöte den 30/11 kl.21.00 i hyresgästföreningens lokal
Punkten. Det är alla organisationer etc på området som står bakom denna
inbjudan. Alla hushåll kommer att få en inbjudan hemskickad genom
Vätterhem.
 Susanne Nilsson vill starta en sång/dans/teatergrupp. Rosie Har kontaktat ABF
som kan hjälpa till genom att vi gör det till en studiecirkel. Rosie ordnar möte
med Susanne och ABF.
 Vi diskuterade ev kulturkväll där vi har mat och musik som speglar våra olika
kulturer och nationaliteter på skolan. Kan det vara nåt för föräldrarådet att
anordna till våren? Vi återkommer till detta vid nästa möte
Antecknat av Rosie Segerson, rektor

