Minnesanteckningar 2014-09-15 Skolråd
Special för första skolrådsmötet: Presentation av alla representanter – åk 1 och 2 saknar
representant. Godkännande av dels skolrådets roll, dels skolrådets stående dagordning –
båda dokument godkänns.
1) Närvarande: Jerker Persson (F), Maud Westermark (3), Carola Karlsson (3), Linda

Blom (4 o 5), Ingela Olsson (5), Karin Hildingsson (6), Johanna Nordkvist rektor

2) Sekreterare: Karin Hildingsson
3) Tidigare protokoll:
- Föreläsare: Tidigare skolrådsgruppen tagit upp idé om föreläsning kring droger.

4)
5)

6)

7)
8)

Diskussion kring detta. SPIK haft föreläsare, Marina (Handslaget) från kommun
informerat, etc. Johanna kollar vidare på föreläsare som passar för målgrupp
elever dag, föräldrar kväll. Aktuellt till nästa föräldramöte, januari 2015.
- Skolinspektionen – se mer nedan
- Projekt ”Barn föds inte utan fördomar” – var på ”Trollkarlen från Oz”. Fortsätter i
höst med tema Olikheter och om hur de behövs. Påbörjas efter höstlov.
Skolrådets mail: erbjudande om korv alternativt lök försäljning. Just nu ej intressant.
Aktuellt på Bobygda skola
-5:1 Lärarna på Bobygda har kompetens i alla ämnen förutom syslöjd: Birgitta
Axelsson rycker in nu. Klar fördel att ha ansvar för träslöjd och kunna förbereda i
Bobygda och utföra på Ede.
-5:2 Utbildning: Johanna rektorsutbildning, klar november; Maria engelska
Lärarlyftet; Genrepedagogik, höstlov föreläsning ”Att läsa och skriva med glädje”
-5:3 Trivselenkät – utifrån den ska trygghetsplan revideras. Skolsköterska Anna-Karin
samt Elin utgör trygghetsgrupp.
- 5:4 Fadderverksamhet gjorts om. 5 grupper, 5 personal. En vuxen ansvarig för varje
grupp hela året. 10 -12 elever/grupp. Rastvärd och matvärds ansvar. Fyra veckors
intervaller.
- 5:5 Skolinspektionen: liten tillsyn, anmärkning. På gång igen…
- 5:6 Dilemma: Åksjuka barn – Johanna ger info i veckobrev om åksjuka
- 5:7 Pengar till förfogande 2000 kr från tårtbakningen: gå till uteleksaker. 800 kr till
tårtor, saft etc.
Föräldrarepresentanters frågor
- MW: Idé läxhjälp: minst två vuxna: en förälder, skolmormor, seniorer i Bobygda,
elever vid högstadiet, Ex tisdagar, kl 14 – 16, mellis. Johanna skickar ut förfrågan
via veckobrev samt kollar om det går skriva i Bobygdsbladet.
- CK: MA work shops bra; IO: idé – lathund kring MA sätten
Övrigt
- Klasskasse ansvarig i yngre klasser: info gått ut till åk 2 o 3
Nytt datum
17 november 2014 kl.17.30 – 19.00

