Möte föräldraföreningen 20130827
Plats: lärarrum, lågstadiet, Högelidsskolan
Närvarande: Mats Blom (kassör), Johan Östlund (rektor), Elisabeth Ivarsson, Maria Larsson
(valberedningen), Jessica Annerqvist (styrelsen), Margareta Sjöholm (lärare, lågstadiet), Lena
Hedberg (fritids), Anna Andersson (ordförande), Susanne Andersson (lärare, lågstadiet),
Ulrika Persson (lärare mellanstadiet) samt Anna Andersson (sekreterare)
§ 1. Mötets öppnande samt presentationsrunda
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Justering av protokoll: Maria Larsson
§ 4. Rapport från kassör: 14310,39 kr.
-

Faktura har inkommit från Klings glass på glass vid skolstart.
Faktura kommer från skolan gällande vårens klassresa för 4A.

§ 5. Lärarrapport/Rektorsrapport:
-

-

Tackar för glass vid skolstart.
Lågstadiet informerar om att det är 2 förskoleklasser i år á 15 elever.
”lagom stora klasser”, två klasser från F-5:an endast 6 är en stor klass.
Skolan har ”tappat” ca 50 elever till Lillängsskolan
Information om föräldramöte: F-3 har föräldramöte 15/10 kl 18.30 gemensam start i
aulan. Klass 4-6 1/10 kl 18.30 gemensam start i aulan.
Styrelsen närvarar då för info om föräldraföreningen. Info.blad lämnas då ut samt
inbetalningskort (Mats ordnar nya).
Mellanstadiet info: nu 2 klass i åk 4:a på vardera ca 25 elever. Lärare Christer och
Lotta, Gunilla Bergerius är barnledig.
Neddragningar av tjänster har gjorts, men endast tillfälliga tjänster. Maria Wallskog,
fritids är tjänstledig.
Diskussion sker gällande en gemensam skolstart för samtliga klasser på
Högelidsskolan nästa hösttermin, dock inte klart hur det ska utformas.
Förra årets påpekningar från skolinspektionen innebär fortsatt arbetet för skolan
gällande förbättrat elevinflytande, en förbättrad pedagogisk ledning samt en
förändring av särskilt stöd för eleverna.
Resultat av nationella proven för åk 3: samtliga elever blev godkända i svenska.
Nytt för i höst är elevgenomgångar. Rektor, lärare och specialpedagog diskuterar
igenom samtliga elever vid speciella möten. Detta för att upptäcka om någon elev
behöver extra stöd.
Varje klass har fått gemensamma regler i sina klassrum vad som gäller på skolan och
sinsemellan. Elevrådet skall diskutera igenom reglerna.
Rektor informerar om att ekonomin som hålls, är lite på minus.
Britt Hällqvist är ny rektor för grundsärskolan och träningsskolan.
Rektor informerar att resursskolan är hans ansvarsområde.

-

Rektor informerar vidare att diskussion pågår med kommunen gällande duschar att det
ska finnas möjlighet för eleverna att duscha mer enskilt.
Klassfotografering ffa vid skolavslutning, skolstart och lucia av anhöriga uppmanas av
rektor att det ska upphöra. Rektor skall informera om detta i skrivelse till hemmen.
Mellanstadiet undrar över deras utegård där ”blommor och planeringar haft det tufft
att få växa upp”. De önskar att med skulle finnas mer plattor och mindre rabatter.
Rektor diskuterar detta med kommunen.
Fritids info att inskolning av elever pågår. De har varit behjälpliga med skötsel och
bevattning av planeringar under sommaren som gjordes på ”fixardagen/utedagen” i
våras. Diskussion förs i lärarlaget om fritids fortsätter med skötsel av planeringar.
Frågan uppkommer om det finns färg kvar efter ”fixardagen/utedagen”, då det önskas
en till Kingruta utanför lågstadiet. Anna kollar detta. Ulrika undersöker om
mellanstadiet s utemiljö.

§ 6. På gång
• Senast 15/10 behöver ansökan från John Hedins fond vara inlämnad. Ansökan
beslutas om att göra om mörkerkväll. Diskussion förs av om ansökan på ev föreläsare,
ev gällande motorikens betydelse för inlärningen hos eleverna. Finns möjlighet att
söka pengar från Lions? Avvaktar med detta.
• Diskussion om mörkerkväll. Planeras att fortsätta med detta varje höst för åk 1 och åk
4. Skolan diskuterar hur det kompenseras för eleverna då det planeras att bli
obligatorisk närvaro. Anna tar kontakt med Petra på NTF för prisförslag samt
upplägg för kvällen och hon undersöker även med Gunilla på folkhälsorådet om det
finns möjlighet till bidrag från dem till kvällen.
§ 8. Nya mötesdagar:
Tisdag 8/10, Tisdag 19/11, Tisdag 28/1, Tisdag 4/3 kl 18.30 i lärarrummet på lågstadiet
Högelidsskolan.
Årsmöte planeras 8/4 kl 18:30.
§ 9. Övriga frågor
-

-

Diskussion om hur ska vi få fler deltagare på föräldraföreningsmöten? Diskussion sker
i klasserna. Lågstadiet skriver ned i veckobrev till hemmen om tider till möten. Åter ta
upp mejladresser till intresserade om mötestillfällen och att man kan få protokoll i
samband med detta. Mejladresser tas upp på föräldramöten 1/10 + 15/10.
Info utgår till klasser att alla klasser har möjlighet att söka medel från
föräldraföreningen.
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