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Från föregående möte:
Frågor om nya skolbygget: Beslut tas troligen efter sommaren. Enligt
förutsättningarna just nu: Byggstart ht -17. Skolan kommer att vara sammanhållen
dvs. elever ska inte evakueras till annan skola.
Förbättring av belysning på skolgård beställd i slutet av hösten men ej åtgärdad då
fastighetsägarens underleverantörer inte hunnit med.
Samtal om hur skolan kommer att träna inrymning/utrymning utan att det skapar
för mycket oro bland barnen. Meningen är att träna in en tydlig rutin på samma
sätt som man gör vid brandövning.
Frågan om säkerhet kom upp från de engelska klasserna. - Om man kan låsa
skolans dörrar dagtid eller ha koder? Förändringar av detta utreds på förvaltningen
när det gäller samtliga skolor i staden. Troligen blir det först i samband med
renovering och nybyggnation på skolan som det genomförs förändringar.
Sopsorteringen kommer att förbättras först med nybyggnationen. Däremot kommer
källsortering ingå som en del i det barnen gör på fritidshemmet.
Skolans mål och planer:
Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och likabehandlingsplan hittar man på:
http://rodabergsskolan.stockholm.se/lokala-styrdokument. De finns tyvärr inte
översatta till engelska.
Om internet: Vi hade samtal om bl.a ”Periscope”. En app som rektor tidigare
skrivit om i ett särskilt brev till hemmet. I övrigt samtalade vi om vilka
rutiner/regler skolan har. Mobiler/paddor/datorer får användas när läraren
bestämmer så. I flera fall används de aktivt i undervisningen både under och efter
skoldagen. Det handlar om hur man använder internet och att föräldrar(och
personal) tar ansvar för och sätter sig in i hur barnet använder internet.
På http://surfalugnt.se/rad-tips/ hittar man råd och tips både på svenska, engelska
och många andra språk.
Skolavslutningar kommer fortsättningsvis att delas upp på grund av
säkerhetsskäl. Skolan har numera för många klasser och därför kommer det att bli
två avslutningar på olika tider. Givetvis med samma stämningsfulla inramning.
Skolan återkommer med information om detta när vi planerat färdigt.
Matupphandlingen är klar. Fazer Foodservice kommer från ht -16 att laga mat i
köket. I upphandlingen ingår att mer av maten lagas från grunden. Två rätter varav
en vegetarisk serveras dagligen. På en sexveckorsperiod: Köttbaserat, 9-11 gånger,
Fisk 6-8 gånger, Fågel 9-11 gånger, samt extra vegetarisk 3-6 gånger
Övriga frågor: Bl.a. att turtagningen på gungorna fungerar. 5 minutersregeln. Tas
upp med personalen. Om ”mellis”meny: att det blir tydligt vad som serveras.
Menyn kommer att anslås på Röde Orm och Kristallen. På ”klubben” gör de eget
mellis. På detta fanns det synpunkter om sockerintag. Skolan hänvisar till Marian
som är ansvarig. De är generellt mycket restriktiva med sockret.
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From the previous meeting:
- Questions about the new school building: A decision is likely after the summer.
Under the conditions right now: Construction start autumn 2017. The school will
be unified ie students should not be evacuated to another school.
- Improving of the lighting on the schoolyard was ordered in late autumn, but not
corrected as the property owner's subcontractors did not have time.
- Discussion about how the school will train evacuation without creating too much
anxiety among children. The idea is to work out a clear procedure in the same way
as you do in a fire drill.
- The issue of security came up from the English classes. - If you can lock the
school doors during the day or have codes? The education administration in
Stockholm investigates this in relation to all schools in the city. Most likely there
will be no changes before the renovation and construction of the new school.
- Waste disposal will be improved with the new school. However, in “fritids”
waste separation, for example plastic material, metal, glass, batteries will be a part
of the daily activities for the children.
• The school's goals and plans:
Rödabergsskolans Operational plan, report and treatment plan can be found at:
http://rodabergsskolan.stockholm.se/lokala-styrdokument. They are not translated
into English.
• Internet: We had a conversation about "Periscope". An app that the Principal
previously wrote about in a special letter to the home. Otherwise, we talked about
the procedures / rules in school. Cellphones / iPads/ computers may be used when
the teacher decides so. In several cases, they are used actively in teaching both
during and after the school day. Important is how to use the Internet, and how
parents (and staff) take responsibility for their children’s use of the Internet.
On http://surfalugnt.se/rad-tips/ you will find advice and tips in Swedish, English
and many other languages.
• End of Term ceremony will be divided because of security reasons. The school
now has too many classes and therefore, there will be two endings at different
times. Of course, with the same “atmospheric setting”. The school will provide
additional details on this later on.
• The procurement of food is completed. Fazer Food Services will from autumn 16 start cooking in the kitchen. The contract includes more of the food made from
scratch. Two dishes including a vegetarian dish is served daily. In a six-week
period: Meat based, 9-11 times, Fish 6-8 times, Bird 9-11 times, and additional
vegetarian dish 3-6 times(means, every second week at least there will be two
vegetarian dishes)
• Other issues: The turn-taking on the swings (5 minutes rule) does not always
work. The management will talk to the staff. "Mellis" menu: Better information
about what is being served. The menu will be posted in Röde Orm and Kristallen.
The "club" makes their own “Mellis”. On this, there were comments about sugar
intake. The school refers to Marian who is responsible. They are generally very
restrictive with the sugar.
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