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Föräldraråd 190926
Närvarande: Malin Olsson, rektor, Helena Gillsberg, bitr. rektor, Andreas Henriksson, bitr.
rektor, Thomas Moore, Gransäterskolans kontaktpolitiker.
Föräldrarepresentanter: Jennifer Sjösten, Lindha Brandt, Mimmi Jardestål, Katarina Lundmark, Caroline Luiga, Maria Abrahamson, Emilie Karlsson, Jessica Frisk-Nelson, Linnéa
Walger, Anna Langherde, Anna Wiberg, Susanne Winterberg, Sara Frid, Sofi Edberg

Punkter:
Skolstarten:
Det har varit en bra start på läsåret. Personalen inledde med en kick-off där vi pratade arbetsmiljö och hur vi ska göra för att Gransäterskolan ska vara en bra arbetsplats både för personal
och elever.
I och med det här läsåret är Gransäter en mobilfri skola. Vi har redan nu märkt en positiv effekt på detta ibland våra elever. Vi på skolan tar med oss diskussionen om personalens användning av mobiler och hur vi använder oss av sociala medier på skolan kring bilder osv
samt hur vi på skolan håller reda på vilka som har tillgång till de olika Instagram-grupperna.
Skolan ingår under det här läsåret i ett Hälsoprojekt där det kommer förekomma olika aktiviteter under läsåret för att stimulera rörelse. Skolan har även genomfört en Hälsovecka.
Under den gångna veckan har vi även haft studiebesök av skolledare och lärare från olika länder.
Övriga frågor:
Information om bygget på parkeringen utanför skolan läggs löpande ut på skolans hemsida.
Malin informerar lite om hur det är tänkt att det ska bli när det blir klart.
Toaletterna på skolan upplevs som ofräscha vilket leder till att en del elever håller sig hela dagen. Vi jobbar hela tiden med det här med våra elever, hur man går på toaletten och att alla
har ansvar för att det ska vara trevligt där. Malin tar också med sig frågan till Fastighet om det
finns någon plan på att renovera toaletterna.
Det finns önskemål om att genomföra grundläggande HLR för alla våra elever. Skolledningen
ser över möjligheten att få in det här i undervisningen. Vi kommer även göra en översyn och
kartläggning när och hur många av personalen som gått relevant utbildning. Skolan har en
hjärtstartare i idrottshallen men saknar hjärtstartare inne i skolan, och skolledningen ska se
över hur vi får en sådan installerad och att vi får tillhörande utbildning att hantera det.

Telefon: 0171-529 02
E-post: gransaterskolan@edu.habo.se
Webb: www.habo.se/gransaterskolan

Föreläsning för föräldrar: Det framfördes ett förslag om en föreläsning om Porrfri barndom.
Maria Abrahamson har varit i kontakt med dem och skickar information till Malin kring det
här. En idé är att bjuda in fler föräldrar än bara från Gransäter till en sådan föreläsning, och i
så fall försöka hitta en annan och större lokal än matsalen på Gransäterskolan.

Vi tackar för läsårets första föräldraråd och för konstruktiva och intressanta samtal! Vi ses
igen den 21 november kl.18.00.
/Andreas, Helena och Malin

