Minnesanteckningar Skolrådsmöte 6/2 2014
1.Närvarande; Johanna Nordqvist, Monica Johansson, Maud Westermark, Linda Blom,
Ingela Olsson.
2.Ingela utses till sekreterare.
3.Genomgång av föregående protokoll:
* Trygghetsplanen är reviderad och kommer att skickas ut till föräldrarna.
*Ännu inga datum satta för skolinspektionens besök.
* Skolinspektionens enkät har sammanställts och finns på http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?
docID=515177
* 4/2 hölls en matteworkshop där ca 12 föräldrar deltog.
* Skolrådet diskuterade om att under hösten planera aktiviteter för både elever och föräldrar kring
alkohol och andra droger. Maud föreslår Annika Östberg som föreläsare och kollar möjligheten till
detta. Ingela söker personer som kan ordna aktiviteter för eleverna.
4.Inga mail har kommit till Skolrådet.
5.* Skolans årliga enkät till föräldrar och elever är sammanställd och har en mycket hög
svarsprocent, 96% bland eleverna och 97% bland föräldrar.
* De nationella proven för 3:or (sv och ma) och 6:or (sv, ma, eng, no, so) planeras. Lina
(svenska)och Maria (matte) kommer att sambedömma proven med lärare från Dellenbygden samt
från Forsa/Näsviken.
* Klassfördelningen inför hösten 2014 planeras bli F-1, 2-3, 4-5, 6, och elevantalet förväntas enligt
prognosen bli 53 st.
* Lina är gravid och arbetet med att hitta en ersättare är igång.
* Hemkunskapsundervisningen ska ske i 6.an enligt kommunens timplan, men vi kommer under
våren att hålla HKK för 5:an och 6:an.
* Johanna frågar skolrådet om den årliga fotograferingen ska fortsätta, och rådet anser att den ska
vara kvar.
* Johanna frågar om rådet tror att det kan finnas intresse för skoltröjor, men vi beslutar att inte
beställa sådana.
* 8/5 kommer städdag att hållas på skolan med drop in mellan kl 16 och 19. . 3-4 an står för
försäljning av mat och fika.
*15/5 hålls trivseldag på skolan tillsammans med förskola/fritids.
6.*Linda tar upp frågan med tuggummi på bussen. Då det kan vara svårt att skapa hållbara regler
kring detta kommer vi fram till att det är en överenskommelse som varje barn och förälder får göra
upp sinsemellan.
*Frågor kring en uppkommen situation på badet. Johanna undersöker saken.
*Önskemål framkom att skapa tid för eleverna att äta medhavt mellanmål de dagar de går långdag.
* Johanna beskriver en arbetsvecka för lärarna.
*Skolrådet diskuterar varför man lämnar ut enkäter och vilka frågor som kan vara av vikt och inte.
*Elever känner att det är svårt att få hjälp på träslöjden. Johanna pratar med aktuell lärare.
7.Nästa möte planeras till 10/4-14 kl 17.30-19.00
8.Mötet avslutas.
/Ingela Olsson

