Minnesanteckningar

2014-11-17

Skolråd

1) Närvarande: Jerker Persson, Maud Westermark, Carola Karlsson, Linda Blom, Ingela Olsson,
Karin Hildingsson
Frånvarande: Anders Östgård
2) Sekreterare: Karin Hildingsson
3) Tidigare protokoll 15 sept
- Föreläsare: Johanna har inte lyckats boka till januari; CK - bolla möjligheten att ta upp ämnet
energidrycker också i föreläsningen.
- Skolinspektionen kommer – Johanna vet ännu ej vilket datum, slutet av november ska
enkäter vara sammanställda.
- Johanna klar med sin rektorsutbildning, Maria fortsätter att läsa engelska hela läsåret,
personalen går på studiecirkel – ”Stärk språket, stärk lärande” Språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet”. Fortfarande
arbetar Johanna för att kunna köpa fortbildning i genrepedagogik av kommunen.
- Trygghetsplanen: ganska lugnt – KH har funderingar kring planen – mailar Johanna detta.
- Åksjuka barn – inget problem nu.
- 2000 kr inköp vintersaker ; spadar, madrasser, personalen beställer.
- Läxhjälp; liten respons på detta – endast en elev som har haft behov, det vill säga inte
aktuellt nu med läxhjälp. Inget visat intresse från föräldrar eller bybor att hjälpa till.
- KVARSTÅR: lathund – på gång
4) Skolrådets mail
- Inget!
5) Aktuellt på Bobygda skola
- 5:1 Stort tema på gång – börjar vecka 48: LIKA UNIKA Mycket jobb i faddergrupperna.
Grundtanken människors lika värde – utlandsfödda, rasism, geografi. Johanna – tips om
någon från Europa – förslag kontakta Waldorf/ Staffansgården/Maud kontakt kille från
Albanien. 16 december 2014 avslut kl.18 – 20. Inget traditionellt Lucia/julfirande
- 5:2 Extra lärare Gonok Saenchai – född Thailand men bott här sedan 7 års ålder.
- 5:3 Krishanterings plan på gång; när man tvingas stänga skolan, hur informera sig: idé:
mass-sms – hur ska det lösas rent tekniskt.
- 5:4 Brandlarmet på Ede – nu fått information till lärare/elever hur man ska göra.
6) Föräldrarepresentanters frågor
- KH godis på bussen – Johanna inget nytt
- KH mailat angående arbetet på busstation, Johanna uppskattar sådan information. Innan
barnen går på bussen – föräldrars ansvar.
- Maud: angående lika värde – homosexuella, Johanna – möjligt lägga in på livskunskapen
7) Övrigt
- Kajvall blir det!

8) Nytt datum: 16 december 17.30 - 19

