Skolråd Bobygda Skola 2015 03 09

1.

Närvarande Johanna Nordqvist, Linda Blom, Jerker Persson, Ingela Olsson.
2. Sekreterare Ingela

3. Tidigare protokoll
•
Ingen föreläsare bokades till föräldramötet i januari, men mötet var välbesökt och
givande.
•
Skolinspektionen har meddelat att dom kommer att göra en Bas-inspektion under
maj-juni.
•
Det har kommit in synpunkter om förtydliganden i trygghetsplanen, Johanna ser över
detta.
•
Vinterleksaker har köpts in för pengarna som skolrådet avsatt till inköp från
skolavslutningarnas ”tårtkassa”. Det finns nu ca 900 kr kvar i kassan.
•
Projektet ”Lika Unika” var mycket lyckat och uppskattat av både lärare, elever och
föräldrar.
•
Den utarbetade handlingsplanen för ” Extraordinära händelser” får ett tillägg att ett
SMS ska gå ut till föräldrarna om skolan måste stängas under dagen.
4. Skolrådets mail Ingen mail har inkommit.
5. Aktuellt på Bobygda Skola
•

Ann-Sofie är sjukskriven och de andra lärarna täcker upp för henne tills en lösning
kan hittas.
•
Landshövdingen kommer på besök den 16/3.
•
18/3 kommer Miljökontoret till skolan för att gå igenom städrutiner och ventilation.
•
Nationella prov i SO/NO kommer att bli frivillig från april 2015 efter provinförandet
av betyg från årskurs 4. Rektor beslutar om proven ska genomföras.
•
Mark har varit med och sambedömt de nationella proven, svenska år 6, och AnnSofie kommer att vara med och bedöma 3ans Svenska.
•
Planeringen för nästa års F-klass är igång och klassindelningen under nästa år
kommer troligtvis att bli F-2, 3-4, 5-6.
•
Lina kommer tillbaka i tjänst i höst, medan Elin kommer att vara föräldraledig.
•
En samverkan mellan Förskola-Skola-fritids planeras, då det är viktigt att det
pedagogiska samarbetet ökas. Några av verktygen för att nå detta kommer att vara
personalmöten, elevrundor efter utvecklingssamtalen och möten mellan Johanna och Janeth.
•
12/5 kl 16-19 planeras en kombinerad arbets -och trivselkväll.

•

Skolans storsamling har skett under en liten annan form än tidigare, där alla klasser
visar vad de jobbat i klassrummet med hjälp av teater, sång, presentationer etc, och detta har
gjort att alla blir delaktiga.
•
Faddergrupperna turas om att vara mat-och rastvärdar.
6. Föräldrarepresentanternas frågor Inga frågor

7. Övrigt Inget övrigt
8. Nästa möte 4/5 kl 17.30-19.00
9. Mötet avslutas
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