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Protokoll Föräldraråd Djurängsskolan 2017-10-26
Närvarande:
Anna Snöberg, rektor
Stefan Larsson, enhetschef samhällsbyggnadskontoret
Två stycken vårdnadshavare
Trafiken
Stefan Larsson är inbjuden för att med föräldrar och rektor föra diskussion
kring trafiksituationen runt Tullbroskolan. Stefan anser att det var dålig planering kring flytten från Barn- och ungdomsförvaltningen när det kommer till
trafiken då Barn- och ungdomsförvaltningen har ett ansvar enligt skolförordningen gällande säker trafiksituation.
Det som är mest bekymmer kring Tullbro nu är avsaknad av parkeringsplatser
när vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn på fritids. På Unionsgatan kör
dessutom bilarna väldigt fort och det kan uppstå trafikfarliga situationer när
barn och vårdnadshavare ska korsa vägen.
På mötet bestämdes följande:
 Skolan kommer lämna in önskemål om 15-30 min parkeringsplatser för
lämning/hämtning runt om skolan till Stefan. Stefan ser över vad som
är görligt och återkommer när han vet när och om det blir sådana parkeringsplatser.
 Stefan kommer sätta upp en digital hastighetsskylt vid Unionsgatan.
 Stefan kommer se över alternativ för att sänka hastigheten på Unionsgatan.
Vi pratar vidare om vikten om att alla föräldrar som hämtar/lämnar tänker på
att ta det lugnt i trafiken och hålla ordentligt uppsikt vid området runt skolan.
När det gäller nya Djurängsskolan så har Stefan varit med i processen när det
gäller att skapa en trafiksäker situation där och är nöjd med det arbetet.
Skolans arbete för att motverka kränkningar och främja lika rättigheter
Anna informerar om att skolan efter höstlovet ska göra en inventering om det
finns platser på skolan där kränkningarna kan uppstå. Skolan kommer sedan att
analysera dessa platser och komma fram till aktiva åtgärder för att motverka
kränkningar på skolan.
Anna tar även upp skolans ordningsregler. Dessa har gåtts igenom i samtliga
klasser och i elevrådet. Skolans ordningsregler återfinns på vår hemsida.
Nästa möte
Onsdag 11 april kl 18.00-19.00
Nedtecknat av: Anna Snöberg
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