Stockholm 2015-12-01
Klassombudsmöte i Rödabergsskolan
-

Presentation av närvarande föräldrar

-

Genomgång av tidigare möte där det talades om skolans och elevers mål,
förväntningar, tillit mm.

-

Rektor Peter berättade om FN-dagen och insamlingen som gav ca 8 000:- till
flyktinghjälp.

-

Byggstart för ny skolbyggnad beräknas till hösten 2017, bygget kommer att pågå i ca
3 år och resultera i en kompletterande byggnad innehållandes bl a slöjdsal, kemisal
och bibliotek. Hur eventuella evakueringar och omdisponering av användandet av
befintliga lokaler kommer att organiseras är under utredning. Rektor återkommer i
frågan när han vet mer.

-

En beställning på bättre belysning till skolgården ligger inne men angående
belysningen i Sankt Eriksparken så är det ej skolans område. Rektor uppmanar att de
som vill gärna får ta kontakt med Stadsdelsförvaltningen för att stöta på direkt
angående bättre belysning där.
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunkts
portalen

-

-

En förälder påpekade att det ofta är en stor pöl vid klätterställningen. Rektor Peter
var medveten om detta men i dagsläget planeras inga åtgärder.

-

Fråga om säkerhet kom upp med tanke på de fruktansvärda händelserna i Trollhättan
och Paris mm. Rektor Peter berättar om de åtgärder som finns, som t.ex. att gäster
anmodas anmäla sig hos expeditionen. Skolan har kontakt med säkerhetsansvariga
på Utbildningsförvaltningen och polisen etc. Brandövningar och även övningar på att
samla ihop sig i skolan om något externt farligt inträffar. Internt högtalarsystem finns
i skolan.
Det finns ingen vakt och vi har ett öppet samhälle som vi ska värna om och inte sända
fel signaler till barnen. Därför har skolan inte stängda dörrar.

-

Skollunchen – Varierande kvalitet kan kanske förklaras av att det beror på
kökspersonal/kock? Det läggs stor vikt vid just kvalité i den pågående upphandlingen
av matleverantör. När upphandlingen är klar vet vi, utöver vilken leverantör det blev,
också mer om eventuella kostnadsökningar. Önskemål från föräldrarna att veta mer
om på vad mellanmålet skall bestå av.

-

Fråga ställdes om barn/ungdomar fick vistas i skolans lokaler efter skoldagens slut (de
som inte går på klubben). Svaret är att endast barn som är inskrivna på fritids,
(Kristallen, Röde Orm eller Klubben) får stanna kvar i skolan efter skoldagens slut.

Årskurs 7-9 får vistas i biblioteket för att plugga tisdagar och torsdagar till klockan
16.30. De får inte vara i ljushallen och spela pingis etc. Pingisborden är reserverade
för fritidsbarnen.
Enkel ramsa som hjälper er minnas; -)
Skoldagen tar slut
Alla barn ska ut!
-

En förälder hade noterat avsaknaden av sopsortering i skolans lokaler som t.ex. vid
FN- dagen. Sopsortering har diskuterats sen 2005 då rektor Peter tillträdde, dock
utan större bifall. Det sorteras i kök och på skolan finns sortering för batterier,
papper och metall. Bättre tider skola komma med de nya lokalerna! Skolan har dock
ett projekt angående hållbar utveckling och planer finns att kanske knyta en forskare
till det hela för att öka intresset ytterligare.
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