Föräldrarådsmöte - Högastensskolan, Helsingborg
Mötesprotokoll
2016-10-26
1. Mötets öppnande
1.1.1. Anders Persson öppnade mötet med föräldrarådet klockan 18.00 den 26/10 i
lärarrummet.
2. Närvarande
Anna Brand
Sanja Nykjär
Rebecka Everland
Michiel van der Gragt
Jenny Hennig
Veronika Ljung
Roger Rundby
Caroline Lindberg
Linda Roos
Eva Delander
Anders Persson
Liselotte Johansson
Veronica Sjödin

F-klass
åk 1
åk 2
åk 2
åk 3
åk 3+8
åk 5
åk 6
åk 7
åk 7+9
ordf
rektor
bitr.rektor

3. Godkännande av föregående mötes protokoll
3.1.1. Föregående protokoll finns inte. Framöver kommer protokoll att ligga på skolans
blogg www.högastensskolan.se samt på varje klass blogg.
4. Ordföranden har ordet
4.1.1. Föräldraråd ska hållas en gång per termin. Vid behov oftare.
4.1.2. Föräldrarådsrepresentant. På varje klass blogg bör det stå vem som är
föräldrarådsrepresentant.
5. Agenda från skolan
5.1.1. Ombyggnad. Idag går två klasser i paviljonger och skolan utnyttjar hemkunskapoch tekniksalar på fd Norrehed. Högastensskolan är trångbodd men får inte hyra fler
salar på fd Norrehed. Planen är att riva Tättingen (byggnaden där F-klass och fritids
finns idag) och bygga en ny 2-plansbyggnad med 8 salar för bl a hemkunskap, NO
och bild. En omorganisation krävs och önskemål finns att F-3 samt fritids ska få
plats i M-huset.
Tidsplan: Tättingen rivs efter skolavslutning 2017, nya byggnaden ska vara klar
höst 2018. Utemiljön ska förbättras i samband med nybygget.
5.1.2. Organisation för innevarande år. Skolan har i dagsläget ca 530 elever, kö finns.
5.1.3. Rankning. Högastensskolan ligger väldigt bra till i rankning för bl a trivsel och
policy jämfört med andra skolor i Helsingborg.
5.1.4. Skolvalet 2017. Politikerna har ändrat från närområdesskolor till relativa
närområdesskolor. Syskonförtur är kvar. Mer information vad detta innebär finns i
broschyr från Helsingborgs stad eller på deras hemsida.

6. Frågor och funderingar från föräldrar
6.1.1. Elektrogatan. Det är problem med bilar som ställer sig i infarter till brandgatorna
samt att vissa håller hög hastighet förbi skolan. Förslag att skolan försöker få
igenom nya skyltar samt målad markering i infarterna att parkering är förbjuden.
Diskutera om det finns möjlighet att få till permanent vägbula vid övergångsstället i
väster samt provisoriska gummi-vägbulor utanför skolan. VI BER SAMTLIGA
FÖRÄLDRAR ATT RESPEKTERA PARKERINGSFÖRBUD SAMT
HASTIGHET. Information på olika språk kommer att delas ut från skolan till
samtliga föräldrar.
6.1.2. Busschafförer har missat att lämna företräde för gående på övergångsställe. Flera
anmälningar är gjorda. Om det händer ska man anteckna bussnummer som står på
bussens sida samt klockslag och anmäla till Skånetrafiken/bussbolaget.
6.1.3. Skolfotografering. Skolan har haft avtal med Tema Klasskort. Det har höjt
priserna och skolan kan till 2017 byta företag, då man inte längre har något
bindande avtal. Framöver har skolan avtal med Collage.
6.1.4. Cykelställ belysning. Belysning skall vara förnyad denna vecka. Problem med
skadegörelse. Kommunen betalar inte vandalsäkra belysningsarmaturer.
6.1.5. Asfalt. Gångväg/cykelväg norr om paviljonger är väldigt ojämn. I det södra
cykelstället är djupt hål i asfalt. Skolan ska se om det kan åtgärdas.
6.1.6. Glas. Skolbarn roar sig att slänga glasflaskor på cykelvägarna. Skolan har utökat
städningen, men det är bra om föräldrar kan prata med sina barn om allmän
omtanke.
6.1.7. Toaletter. F-klass/fritids har fortfarande smutsiga toaletter trots att skolan säger att
städning har utökats. Endast 2 wc till barnen, HWC haspad till personal. Lås bör ses
över då någon dörr gått i baklås.
6.1.8. Mögellukt på fritids. Ventilationen har utökats och prover har inte påvisat något.
Lokalerna bedöms vara ok.
6.1.9. Utemiljö M-huset. Önskemål om att rita upp bl a hopphagar mm. Det är lätt att
utföra. Övrig utemiljö runt M-huset ses över vid/efter nybyggnad.
6.1.10. M-hus skärmtak. Önskemål om skärmtak vid klassentréer samt bättre torkmattor i
korridorerna. Nu blir det blött på golven där barnen går utan skor.
6.1.11. Cykling på skolgård. Mellan förskolan och M-huset är cykling inte tillåten.
6.1.12. Fritidspersonal. Behov av att förnya foto på personal samt att all fritidspersonal
har namnbrickor inne samt skolans jackor ute.
6.1.13. Skolavslutning. Omformning av skolavslutning så där även finns något för klass
4-6. Tas upp på nästa möte.
6.1.14. Stipendier. Idag ges stipendier i bl a slöjd, idrott och musik. Fråga om att även ge
i t ex svenska, matte och fysik. Behöver inte vara knutet till betyg utan kan vara
precis som i bef stipendier till tex elev som utmärker sig att hjälpa sina
klasskompisar i ämnet eller på annat vis har gjort något speciellt i ämnet.
7. Mötets avslutande
7.1.1. Anders förklarade mötet avslutat kl 19.40.
7.1.2. Nästa möte planeras i slutet av januari 2017. Då står på agendan att diskutera
ombyggnad, Unikum samt Olweus.
Protokollförare: Jenny Hennig

