Skolråd Bobygda Skola 14/9 2015
1.
Närvarande: Johanna, Maud, Carola, Jerker, Cecilia, Ingela
2.
Sekreterare: Ingela
3.
Tidigare protokoll:
* Resultatet av Skolinspektionens tillsyn finns på deras hemsida, och skolans plan på
åtgärder skall skickas till SI senast 30/10-15.
* Arbetet med Genrepedagogiken fortsätter.
* Johanna, Lina, Maria och Ann-Sofie deltar i mattelyftet som är ett samarbete mellan
kommunens skolor.
* Möte har hållits mellan skolan och de ansvariga för skolbussarna och gemensamma
regler har arbetats fram.
* Bella fortsätter att arbeta utifrån temat ”Du duger som du är” på livskunskapen.
* Skolrådet tar del av den drogpolicy som skolan och Bobygdens Framtid Ek. arbetar
utifrån.
4.
Skolrådets mail: Ingen mail har inkommit. Vi diskuterar om vi behöver hitta
andra sätt att nå ut till föräldrarna, men kommer fram till att de möjligheter till
kontakt med skolrådet som finns idag är bra.
5.
Aktuellt på Bobygda Skola:
* Ny kurator på skolan är Linnea Moberg.
* Skolan har sökt pengar från Lågstadiesatsningen, som gäller för
personalförstärkning i F-3 med en summa upp till 120 000 kr.
Besked kommer i oktober.
*Resultatet av trygghetsenkäten håller på att analyseras.
* Samarbetet mellan skola-förskola och fritids har ökat med tex gemensamma luncher,
genensam trivselkväll som nu kommer att hållas på hösten, elever läser för
förskolebarnen och gemensam kompost.
* Förslag på pedagogisk kväll om bibliotek.
* Slöjden kommer att hållas på Bobygda Skola under läsåret.
* Temat ” Världsarv” pågår för fullt.
* Pga regeringsskiftet uppstod problem med skolpengen. Besked kom i augusti, och
den är relativt oförändrad.
* Den 21/10 kommer en representant för organisationen SPIK till skolan.
Under dagen får 5-6 an besök, och på kvällen mellan kl 18-19 hålls en föräldrakväll
med temat ” Att vara en vettig vuxen”.
6.
Föräldrarepresentanternas frågor: Inga frågor.
7.
Övrigt: Inget att ta upp.
8.
Nästa möte hålls på skolan den 16/11-15 kl 18-19.30

