Protokoll från föräldrarådets möte den 21 maj 2013
Plats: Öxnehagaskolans personalrum.

Närvarande: Samira Darmo, Lisa Florin, Rickard Sjöström, Anna Karlström, Karin Dreier,
Boel Nilsson samt rektor Rosemarie Segerson.

1. Information från skolan
Nu är alla nationella prov avklarade. Det är årskurs 3 som haft prov i svenska och
matematik samt årskurs 6 som förutom matematik och svensk haft prov i engelska,
kemi och religion. Just nu pågår rättning. Lärarna sambedömer och årskurs 6 prov
rättas av lärare från åk. 4-6 . Årskurs 3 prov rättas av lärare från åk. 1-3. För de elever
som går i ettan har man just nu gjort klart läsettan som är ett lästest där vi kontrollerar
om de knäckt läskoden osv. Detta test ligger sedan till grund för extra insatser i de
olika klasserna för att hjälpa eleverna att komma igång med sin läsning.
Det pågår också överlämningar av olika slag mellan lärare som tar emot nya elever.
Våra 6:or är ju på väg mot årskurs 7 och dessa elever är spridda över ett antal skolor.
Sexorna har också hand om vår skolgårdsfest samt skolavslutning. På lördag den 25/5
är det dags för Öxnehagadagen då årskurs 3-6 tävlar i vätterhems klasskamp. Årskurs
1-2 har egna aktiviteter och tävlingar. Det finns för föräldrar att köpa på
Öxnehagaskolan ca kl.10-10.30. Det är 6:orna som bakat och säljer. Skoldagen på
lördag är mellan 8.50-12.30. Eleverna har en kompensationsdag då de är lediga den
31/5. Fritids och förskoleklassen har stängningsdag den 3/6 för utvärdering och
planering. Lärarna har haft utbildningsdagar kring lässtrategier. Detta för att ge
eleverna kunskaper i hur man lär sig av en text, snabbt hittar information osv.
2. Skolavslutningen samt höstterminen 2013.
Skolavslutningen är den 14/6. Förskoleklass-2 har sin avslutning kl.8.30 i matsalen
och åk 3-6 kl.10.00 i matsalen. Tider för eleverna är:
Förskoleklass-åk 2: kl. 8-10, åk 3-6: 9.00-11.00.
Till hösten blir det inga nya lärare i klasserna. Däremot går skolan ut med annons till
musik, och de båda slöjdämnena. Dessa har haft vikarier under året och det blir
fortasatt vikariat då ordinarie lärare är föräldralediga.
3. Föräldrarådet 2013/14
Vi beslutade att klasserna väljer varsin representant till föräldrarådet på första
föräldramötet i höst. Klasserna skall också utse klassföräldrar. Rektor skriver ner
information som lärarna kan ge vid föräldramötet. Föräldrarådet bör ha ett tema som
man arbetar med och följer upp under året. Detta kan ex vara det gemensamma
övergripande mål som skolan har. Dessutom är det önskvärt om lärarna använder
föräldrarådet då de vill veta hur föräldrarna ställer sig till vissa frågor och problem
som dyker upp.

4. Övriga frågor:
Insamling av pengar till klassresor: Föräldrarådet tycker det är bra at skolan är gratis.
Vil man samla in pengar till exempelvis en glass bör man sätta ett tak på hur mycket
de får ta med.(20-30 kr.)
Trafiksituationen vid Oxhagsskolan: Rektor kontaktar Väterhem och frågar om de kan
sätta upp en skylt om fordonstrafik förbjuden vid infarten till skolan. Det är några
föräldrar som kör in på gångbanan ända fram till grinden. Kan man även lägga ut ett
”gupp” vore det bra. Baksidan av skolan har också en besvärlig trafiksituation. Men
det går troligtvis inte att göra fler parkeringsplatser då det även är infart för
varutransporter. Men rektor tar upp även detta med Vätterhem.

Antecknat av Rosie Segerson, rektor

