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Organisation. Vi känner att vi är ganska välbemannade. Detta läsår
har alla lärare studiecirkel kring boken ” Låt språket bära”.
Friends. Föreläsningen för föräldrarna var bra. Inspirerande. Eleverna träffade Anna- Carin på skolan och efter det fick lärarna åk 3-6
fick material som de kunde arbeta med ute i klasserna. MOJ- har
också varit här. ”Monstret i väggen”. Det var populärt i klasserna.
Det handlade om kamratskap och relationer.
Trafiksituationen. Anna Wiksten gata parkchef, har varit här och
tittat på trafiksituationen. Det kommer att göras snedställda parkeringsplatser utanför matsalen. Gatan kommer också att enkelriktas.
Man har tittat på om det går att göra en gång, cykelväg men det
fanns många hinder för detta. Ingången till skolan vid matsalen anses
för trång för brandbilar.
Skolgården. Få gungor. Det blir en nya sandlåda till våren. Förrådet
är nu öppet på rasterna med ”lekgrejer”. Problem att få in sakerna.
Kan innebandysargen sättas ihop på ett bättre sätt??? Efter helgen
ligger det mycket fimpar o skräp i lusthuset. Vaktmästaren har en
halvtimma tjänst på skolan på måndag morgon för att städa skolgården. Gunilla tar upp detta med honom. Många ungdomar sitter vid
förskolor och skolor för att komma åt WiFi. Det har diskuterats i
kommunen om man kan sätta tidlås för att komma åt problemet.
Slitna lokaler. Det finns en turordning för renovering av lokalerna.
Gunilla tror att Stockaryd och Rörvik är först, sedan Vallsjöskolan.
Solrosen. Personalen är nöjd med lokalerna. Föräldrar upplever
otydlighet var barnen är vid hämtning. Bra om det kommer upp tydliga tider vid växling av lokaler.
Toaletterna. Toaletterna vid matsalen är de toaletter med högst
tryck. Det blev bra efter sanering men efter ett tag luktar de igen.
Kanske är lösningen att byta toalettstol och täta med Silicon. Den
som sitter nu är skruvad fast i golvet.
Politiken. Tufft med ekonomin. Många nyinflyttade till kommunen.
Påverkar skola/ samhälle. Migrationsverkets pengar kommer i efterskott. Många gymnasieelever söker sig till skolor i andra kommuner.
Formulering. Föräldrar har reagerat på formuleringen där eleverna
ska skriva i inför utvecklingssamtal. Bästa sidor och sämsta sidor.
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Gunilla tar detta med personalen. Det finns nog många varianter på
detta papper och Gunilla tror att man använder lite olika dokument.
Lärplattform. Just nu ser man över vilken lärplattform vi ska har i
kommunen. Vi har tittat på några olika varianter. Även edwise håller
på med en uppdaterad version. Vi på mötet var eniga om att den
måste vara smidig och användarvänlig.
Ekonomi. Vi tog inget kring f-rådets ekonomi då vi inte hade representanter här som hade kollen.
Nästa möte 26/1.

Vid pennan, Lillis.

