Föräldraföreningsmöte 190903
Närvarande: Anna-Karin Westlund, Karin Johansson, Erica Williamsson, Karin Thim-Fredén, Rebecca Stenlund, Mats
Blom, Per Löfving, Lillemor Olsson Frisk, Tomas Ärlevik

1. Mötet öppnas
2. Rektor Tomas Ärlevik rapporterar från verksamheten
-

-

3.
-

Tack för glassen vid terminsstart!
Gemensam uppstart f-3 och 4-6 för att stärka samarbetet och känslan av en skolenhet.
Frågan väcks om föräldrar till barn i grundsär är medbjudna i föräldraföreningen vilket mötet bekräftar att de
givetvis är.
Tomas berättar om organisationen och vilken personal som arbetar i vilka årskurser. Sjukskrivningar och
personalförändringar har löst sig. Det är en del ny personal på både låg- och mellanstadiet samt fritids men
inga vakanser i dagsläget.
Åk 2, 3 och 4 har ca 50 elever per årskurs och kan inte ta in fler. De andra årskurserna har platser kvar. Åk 6
har till detta läsår tagit emot nio nya elever.
23:e och 24:e september är det föräldramöten för låg- och mellanstadiet. Utvecklingssamtal är planerade att
genomföras under v. 38-40.
Inom det närmaste är det planerat att åk 6 ska byta ut sina iPads till bärbara datorer. Resterande årskurser
fortsätter använda iPads.
Lillemor Olsson Frisk, representant för mellanstadiet, rapporterar från verksamheten
Tack för glassen vid terminsstart!
Tack för sponsringen av besöket på Ekuddenbassängerna innan sommarlovet!
Friskvårdsvecka är planerad till (ev.) v. 39.
Inför läsåret har personalen förslag/önskemål kring aktiviteter som föräldraföreningen skulle kunna sponsra:
frukt i samband med friskvårdsveckan, julpyssel, mörkerkväll och förstärkning av kingrutorna på skolgården.

4. Frågor från mötet
- Porrfilter på skolan? Tomas tror inte att man har det men kan höra med IT vilka begränsningar man ev.
diskuterat, och hur man valt att göra, inför nästa möte.
- Läxhjälp ska erbjudas den elev som vill ha stöd varje vecka i varje årskurs.
- Victoria (ej närvarande) vet vilken typ av färg som använts för att måla kingrutor. Maja kan köpa färg när vi
vet vilken typ det ska vara. Datum för målning bestäms i fb-gruppen.
5.
-

Höstens mötesdagar
Föräldramöten 23-24/9 kl. 18.30
Föräldraföreningsmöte: onsdag 9/10 kl. 18 och ons 4/12 kl. 18
Mörkerkväll (för åk 1 och 4) planerad till tors 14/11

6. Mötet avslutas

Sekreterare, Maja Ohlsson

