Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2012-05-07.

Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens representant hade
förhinder
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
• Aktuellt på Hägneskolan
Arbetet med organsiationen på skolan med klassindelning och placering
av lärare pågår.
Övergången från åkurs 6 till 7 och arbetet att skapa nya klasser är klart.
Det blir fyra åkurs 7 på Hofgårdsskolan. Föräldrarna blir kallade till
föräldramöte den 11 juni och eleverna ska komma till Hofgårdsskolan
och träffa sina nya klasskamrater under förmiddagen den 13 juni.
Alla elever i åkurs 1 ska få en egen dator, classmate, kommande läsår.
Eleverna i åkurs 1 på Vallsjöskolan har jobbat i projektet ”Att skriva sig
till läsning” där de skriver texter med hjälp av datorn och väntar med att
forma bokstäver med pennan. Nu erbjuds alla åkurs 1 att arbeta efter
denna modell.
Det gemensamma skolrådet med Hofgård, Vallsjö, Ljunga och Vrigstad
som skulle varit den 24 april blev inställt.
Vi fick till oss en frågeställning om vilka frågor som är angelägna att
diskutera i ett sådant forum?
Förslag på frågor/punkter att ta upp tas emot av rektor. I vår diskussion
utryckte föräldrar att det just nu var svårt att veta vilka frågor som
kunde vara aktuella.
På skolgårdsfesten kommer eleverna redovisa skolans ”vattentema”,
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• Från föräldrarådet
Potatisfrågan?? Personalen i köket diskuterar kvalitén på potatisen och
också möjligheten till att servera stekt potatis på sin arbetsplatsträff.
Barn och även vuxna har olika smak och en del tycker skalad är bäst och
tvärtom.
Cykling?? Eleverna på Hägneskolan rekommenderas att inte cykla till
skolan. Det är ett beslut taget i skolrådet för många år sedan. Frågan
togs upp under mötet och några önskar att cykla till skolan från åkurs 4
som man gör på Vallsjöskolan. Vi diskuterar frågan och tar upp den igen.

• Från elevrådet
Vid senaste mötet med elevrådet berättade Ingrid om ett hjälpprojekt
med vatten till ett sjukhus i ett av världens fattigaste länder, Burkina
Faso. Kan vi skänka en del av pengarna vi får in på skolgårdsfesten till
det projektet? Bilder från sjukhuset och vårt vattentema finns på skolans
hemsida.
Elevrådet planerar för Hägnekampen tisdagen den 12 juni.
Andra frågor var bland annat om det ska ordnas en teckningstävling, lite
om maten och potatisen, att vi inte ska förstöra kojor i skogen.
Ingrid som har biblioteket som ansvarsområde informerade om att nya
böcker sätts ut på ”snurran” hon tar också gärna emot förslag på bra
böcker att köpa in.
•

Ingen information från barn- och utbildningsnämnden. Deras
representant Fredrik Håkansson hade lämnat återbud till mötet med
skolrådet.

Karin Andersson, rektor
personalrepresentant

Karin Holmqvist-Örsta,

