Protokoll från föräldrarådets möte den 26 januari 2015
Plats: personalrummet, Öxnehagaskolan
Närvarande: Maria Serakis, Linda Lixenstrand, Susanne Nilsson,
Karin Falk-Dreier, Maria Clasén, Boel Nilsson, Rosemarie Segerson

1. Information från skolan:
Boel informerade om att åk 6 nu börjar med Nationella prov. Proven är i svenska,
matematik, engelska samt so och no. I åk 3 är det prov i matematik, svenska och
engelska senare i mars/april månad. Vi har några nya lärare som har börjat nu efter jul.
Det är Anna Klänge och AnnaCarin Egerbo som är pedagoger i åk 1 samt Kristoffer
Karlsson som vikarierar som speciallärare. Vi har en annons ute vad gäller
fritidspedagog på Oxhagsskolan då vi behöver utöka antalet tjänster där.
Vi delade totalt ut 300 biljetter till HV matchen. Det var mycket uppskattat av de som
var med. HV 71 har i samarbete med Bubs godis sponsrat dessa biljetter.
2. Föräldravandringen:
Susanne Nilsson deltog vid föräldramöte för Engelska skolan samt Alfred
Dahlinskolans högstadium. Tyvärr kom det bara 5 föräldrar. Hans Widell på
Vätterhem har varit i kontakt med Susanne och lovat dela ut information till alla
hushåll. Det finns en facebook grupp som vi hoppas skall bli större. Det är et sätt att få
ut information om vandringarna. Det är trögt att få föräldrar och andra att ställa upp.
Vi hoppas att andra boende på området skall se att det är viktigt att delta i dessa
vandringar för att skapa ett tryggt område. Susanne berättar att det är många trevliga
ungdomar som de möter på kvällarna och att ungdomarna uppskattar deras närvaro.
Rosie skickar med info efter sportlovet. Vi beslutade att lägga årskurserna som
ansvariga för varsin vecka. Klassföräldrarna får vara kontaktpersoner. Kontaktperson
från föräldrarådet är Susanne Nilsson.
3. Knytkalas:
Vi planerar att ha ett nytt knytkalas i matsalen den 16/4 kl.18.00. Maria Serakis skriver
en inbjudan.
4. Öxnehagadagen:
I år är Öxnehagadagen den 30/5 och det är en obligatorisk skoldag. Eleverna får
kompensationsledigt den 1/6.. I år har man beslutat göra om lite vad gäller aktiviteter
och det blir ingen klasskamp. Istället tävlar klasserna om bästa utklädning/ide i
karnevalståget.
5. Trygghetsenkät:
Rosie informerade om att resultat från trygghetsenkäten som gjordes under
höstterminen redovisats i veckobrev. Denna enkät var skriftlig och anonym. Till våren
sker en muntlig undersökning med alla elever. Rektor och biträdande rektor pratar då
med skolans alla elever. Vi ser att de allra flesta känner sig trygga på skolan. Sedan
gör Antimobbingteamet en sammanställning samt frågor utifrån resultatet. Dessa
frågor diskuteras sedan i klasserna. Elevrådet diskuterar också enkäten och de hade i
år synpunkter på vissa formuleringar. Dessa tar vi med oss till nästa höst och gör de
förändringar som föreslagits.
6. Nästa föräldraråd blir den 25/3 kl. 17,30

Antecknat av: Rosemarie Segerson, rektor

