Skolrådet 12-09-2016
Närvarande : Niclas Lantz (F och år 3), Carola Karlsson (år 5), Linda Johansson (år 4 och 6) och
Johanna Nordqvist (rektor)
Sekreterare : Linda Johansson

• Pratar om vad skolrådet är, dess roll och syfte.
• Går igenom tidigare protokoll.
• Har inte inkommit något till skolrådets mail att ta upp.
• Vi pratade om vad som är aktuellt på skolan just nu. Det finns nu 59 elever på skolan. Det är
några lediga platser i årskurserna 1,2,3 och 5. Det har tillsats en lärartjänst så nu finns det fem
legitimerade lärare på skolan. Lärarna har fått bärbara datorer och det har köpts in
dokumentkameror. Även fler datorer ska installeras till eleverna.
Det har skickats en ansökan till lågstadiesatsningen om extra statligt bidrag för att kunna ge
extra stöd och hjälp i tidiga år. Lärarna går en fortbildningssatsning som kallas Läslyftet. Det
handlar om läsning, språket och att ge en god läsförståelse. Mark går en 3-årig utbildning till
Speciallärare.
Det finns funderingar kring bussen som nu inte går genom Gåsbacka. En grupp är tillsatt från
styrelsen för att utreda bussturen. En grupp inom kommunen ser på vad som är säker väg. Det
nuvarande avtalet är på 1 år.
Det kommer vara en trivselkväll på skolan den 27 September KL:17:30-19:00. Det är en kväll att
bara komma och umgås och ha trevligt. Barnen ordnar lite aktiviteter och 4-5an säljer fika.
Det pågår ett fjärilsprojekt på skolan. Det har nu blivit fjärilar som har flyttat in i fjärilshusen. Det
blir fjärilsutsläpp torsdag 15/9. Det kommer bli miljötema på skolan med komposter och
maskprojekt. Komposterna är beställda men har inte kommit än. Dom kommer skötas i
samarbete med förskolan.
Från höstlovet fram till jul kommer det pågå elevens val aktiviteter en em i veckan. Detta ska
sedan resultera i en föräldrakväll med luciafirande den 13/12.
Hälsinglands sparbank har inbjudit skolan till ett friends projekt med start våren 2017. Det
sträcker sig sen under tre år med utbildning, kartläggning, uppföljning och rådgivning.

• Vi pratade om att det finns önskemål om att använda veckologgboken i fler klasser. Frågan
kommer att tas upp med lärare. Önskemål om sidbyte på veckobrevet finns så informationen om
4-5an inte hamnar på två papper när man skriver ut det. Tar upp frågan om det är någon resa
inplanerad, det finns ingen resa för hela skolan inplanerad som det ser ut nu.

• Vill också nämna att 2-3an är inbjudna till Morgonshowen på barn TV i november, inspelning i
Stockholm. Superkul för dom!

• Skolrådet träffas igen 14 november KL:18-19.

