Föräldraföreningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll – styrelsemöte

Protokoll - Föräldraföreningen VRG Djursholm
Styrelsemöte 19 oktober 2020 kl 18:30-20:00 (Teams)
Närvarande:

Natalia Borelius, Jacqueline Oker-Blom, Monica Fishburn-Holmberg, Linda Barrén
Sundgren, Margaret Steiner, Thomasine von Essen, Annica Elmehagen, Malin
Wrangel, Anna Jaeger (från kl 19)

Frånvarande: Susanne Thorell, Nenne Siden Söderlind
Dagordning
1. Mötet öppnas
a. Val av ordförande för mötet, sekreterare och justeringsman
2. Genomgång av dagordning och föregående protokoll
3. Ekonomi
4. Möte med elevkår och skolråd
5. Möte med skolledningen
a. Julavslutning
b. Plan inför en ev. större smittspridning covid-19 samt kontakt med kommunen och övriga
skolor i närområdet
c. Slumpmässiga alkohol- och drogtester
6. Genomgång Föräldraföreningens återkommande aktiviteter
a. Nobel, jullunch, föreläsningar, student (flak/bal/frukost mm)
7. Q&A med rektor Anna (19:00)
8. Övriga frågor
9. Nästa styrelsemöte
10. Mötet avslutas
§ 1 Mötets öppnande
Jacqueline Oker-Blom valdes till mötets ordförande och förklarade mötet öppnat.
Natalia Borelius valdes till sekreterare och Linda Barrén Sundgren justerare.
§ 2 Dagordning och föregående protokoll
Dagordningen godkändes och föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 3 Ekonomi
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Ytterligare några nya inbetalningar har skett sedan förra mötet, men det rör sig om ytterst få. Det
beslutades att vi skulle göra två ytterligare utskick under hösten; en blänkare i rektorsbrev så snart som
möjligt samt en påminnelse i samband med julbrev.
§4 Möte med elevkår och skolråd
Linda Barrén Sundgren och Thomasine von Essen deltog på Skolrådet från Föräldraföreningens sida .
På mötet deltog även representanter från varje klass samt representanter från skolledningen/personal i
form av rektor, idrottsläraren och schemaläggare. Följande diskuterades:
- Eleverna tycker det är trångt i matsalen; de har lite tid på sig och många ska hinna äta. Vissa
elever som har sen lunch väljer att äta tidigare i alla fall, vilket skapar trängsel. Oklart vilka
åtgärder som skulle vidtas
- Ett annat problem som lyftes var långa lektioner och dålig anpassning i klassrummet (tufft att
sitta på en pall i 2 tim o 20 min). Oklart om några åtgärder skulle vidtas.
- Eleverna måsta stanna hemma vid minsta förkylningssymtom pga potentiell smittorisken. De är
oroliga att de ska komma efter och vill ha utökat digitalt stöd, t ex i form av livesändningar.
Frågan om omprov togs också upp, vilket diskuterades vidare med rektor Anna Jaeger (se nedan).
§ 5 Möte med skolledningen
Linda och Thomasine hade även möte med rektorn under dagen då följande diskuterades:
-

Jullunch: Personalen kommer inte att träffas gemensamt före jul utan istället ha en ha konferens
8/1. Ledningen undrar om vi kan tänka oss att flytta lunchen till efter jul istället.
Åtgärdsplan Covid: Skolan har en åtgärdsplan om smittoläget förvärras. Den är synkad med
övriga skolor i kommunen.
Alkohol-/drogtester: Nu har alla elever i ÅK 1 skrivit på. Elever i ÅK2 och ÅK 3 behöver inte
skriva på igen. Det förs en dialog med mellan skolsyster och Elevhälsan om planen framöver.
Vidare information kommer att skickas ut till elever och föräldrar. Föräldraföreningen påpekar
vikten av tydlighet i regelverket, tex om vem som får ta del av resultaten.

§ 6 Föräldraföreningens aktiviteter
-

-

-

Nobellunch: Skolan meddelar glädjande att den kommer att bli av. Thomasine, Annica, Monica
och Natalia som anmälde sig som frivilliga att hjälpa till under lunchen. Det innebär dukning före
lunchen, att snygga till mellan sittningarna (brukar vara 2) och ställa i ordning efter lunchen.
Kontaktperson på skolan är Markus Fransson. Natalia stämmer av med honom och informerar
övriga
Jullunchen: Styrelsen vill gärna tacka personalen för deras fantastiska arbete under året. Om
skolan tycker att det passar bättre med en lunch efter jul, så stödjer Föräldraföreningen gärna det.
Rektor och Linda håller kontakten ang detta. Linda hör av sig till Mondrad’s och ser om de kan
fixa något till oss inom ramen för samma – eller gärna lägre – budget som förra året.
Föreläsningar: Ligger på is så länge, rektor bifaller.
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-

Student: Inget för tillfället

§ 7 Q&A med rektor Anna Jaeger
Frågorna från skolmötet diskuterades vidare:
Digital undervisning
Skolan har nu gått tillbaka till klassrumsundervisning för samtliga elever, även ÅK 2 och 3, vilket både
elever och föräldrar är tacksamma för. Samtidigt kvarstår problematiken med hur man ska hantera
undervisningen för elever med lättare symptom som måste stanna hemma.
Rektor meddelar att man löpande arbetar med att utveckla och förbättra arbetet med digitala plattformar.
Skolan motsätter sig livestreaming och hybridlösningar, men testar en metodik med gemensam
genomgång i början av lektionen och frågestund i slutet även för de som är hemma. Rektor är medveten
om att lärarna hanterar det här på olika sätt. Därför prioriterar man just nu att höja ”lägsta nivån”, så att
alla elever ska kunna ta del av material och uppgifter digitalt. Utvärdering sker löpande.
Föräldraföreningen poängterar vikten av samsyn och gemensamma arbetssätt bland lärarna (just nu
varierande) samt tydlig kommunikation till eleverna (som är oroliga).
Omprov
Omprov sker inte per automatik utan bara vid behov. Delaktighet och många bedömningstillfällen löser
vanligtvis frågan. Det gäller också vid nationella prov. Om en elev är borta mycket och behöver extra stöd
så blir det en fråga för Elevhälsan.
Hitintills har de utökade restriktionerna mot smittspridning inte lett till avsevärt högre frånvaro bland
eleverna. Det är snarare personal som varit borta mer än normalt.
Föräldraföreningen understryker vikten av tydlig kommunikation till eleverna.

§ 8 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 9 Nästa styrelsemöte
30 november kl 18:30, Teams (tills vidare, ev IRL bestäms veckan innan). Natalia kallar.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Föräldraföreningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll – styrelsemöte

Vid protokollet

Justeras

Natalia Borelius

Linda Barrén Sundgren

