Vad: Mötesanteckning - Skolrådsmöte Nyvångsskolan
Var: Restaurangen, Nyvångsskolan
När: Onsdagen 13:e februari 2019, kl. 18:30-20:00
Närvarande: Representanter från FC, 1A, 1C,1C,2A, 2B,2C,3B,4B,4C,5B,5C,6C. Totalt 13 stycken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
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Information från fritidsverksamheten
Återkoppling från förra mötet
Föranmälda ärenden
Datum för nästa möte

i.

Information från fritidsverksamheten
Mikael Andersson och Kristine Helmersson, fritidspedagoger, berättade om verksamheten,
vad de gör och vilken funktion fritids har. På Nyvång finns tre F-2 avdelningar, dessa heter
”Kristallen”, ”Topasen” samt ”Safiren”. I årskurs tre heter fritidshemmet ”Diamanten” och i
årskurs fyra till sex ”Juvelen”. Fritidsverksamheten har sin utgångspunkt i elevens behov,
intressen och erfarenhet. Man ska ha roligt där men också skaffa nya erfarenheter. ”Resan”
på fritids börjar i förskoleklass och slutar när de går ut åk 6. Målet då är att de ska vara trygga
och självständiga som individer samt ha god social kompetens. Det är viktigt att eleven
känner till att de faktiskt kan påverka sin vardag inom vissa ramar. Inom fritidsverksamheten
ryms även rastaktiviteter. Tillsammans med en handfull fritidspedagoger har eleverna i
årskurs 5 fått på sin agenda att hålla i aktiviteten som oftast är på förmiddagarna, då hela
skolan har rast samtidigt. Målet med detta är att erbjuda olika aktiviteter och att alla ska ha
roligt och ha något att göra. Man har märkt att motion och rörelse skapar färre
irritationsmoment i klassrummet och gett eleverna mer ork och energi att orka med en hel
skoldag. Fritidsverksamhetens uppgift är inte att bedöma eller betygsätta barnen utan att få
dem att fungera bra i gruppen.
Fritidshemmet arbetar utifrån kap 1,2 och 4 i Läroplanen där kap 4; Fritidshemmets syfte och
centrala innehåll, enbart är riktad mot fritidshemmet.

ii.

Återkoppling från förra mötet
Återkoppling från förra mötet gällde att skolrådet varit remissinstans för skolans Plan mot
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Planen finns nu publicerad på
hemsidan.

iii.

Föranmälda ärenden
Fråga 1; Gällande att det är smutsigt på skolgården och förslag på konstgräs.
Svar från skolan: Politiskt beslut från kommunen att minska användandet av mikroplaster
som finns i bland annat konstgräs. Det är KKB som ansvarar för skolgården. Enligt tidigare
information försöker KKB får Wästbygg att färdigställa alla garantiärenden på Nyvångsskolan
genom att inte låta företaget får andra kommunala uppdrag.
Fråga 2; Smart parkering vid hämtning och lämning.
Svar från skolan: Parkeringen vid idrottshallen tillhör skolan. Parkeringen vid busshållplatsen
tillhör kommunen. Man kan kontakta Annette Bengtsson som är trafikingenjör på Kävlinge
Kommun.
Fråga 3, Klagomål på skolmaten och att barnen inte blir mätta.
Svar från skolan: Samma kock som är ansvariga för maten sedan december 2017. Varje dag
serveras en huvudrätt, ett vegetariskt alternativ, salladsbuffé, soppa samt bröd. Skolan
uppmuntrar vårdnadshavare att besöka restaurangen och äta en måltid där.

Fråga 4 Elevens val, på vilket sätt är det elevens val?
Svar från skolan: Finns med i timplanen att elever ska ges möjlighet att fördjupa och bredda
sig i olika ämnen.
iv.

Datum för nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 10 april 2019 och då kommer representanter från skolans
restaurang.

