Datum
2012-02-27

BARN- OCH UTBILDNINGS
FÖRVALTNINGEN
Ljungaskolan och Vallsjöskolan
Rektor
Gunilla Rosenquist
Skolassistent
Siw Pettersson

tel. 0382-152 91
tel. 0382-152 72

Minnesanteckningar föräldraråd 2012-02-21
Närvarande: Gunilla Rosenquist, Marina Engfeldt, Fredrik Gunnarsson.
Till hösten, då Ljungaskolans blivande fyror börjar på Vallsjöskolan,
blir det ca 34 fyror. Det blir då med all säkerhet två fyror och vi
kommer att blanda de båda klasserna.
Vi vet ännu inte hur många elever till höstens förskoleklass som har
valt Ljungaskolan. Det vi vet är att det endast kommer att vara ca 13
i år 1, 15 i år 2 och 10 elever i år 3. Det kommer att bli ett pussel att
få till det bra. Ett nytt resursfördelningssystem är på väg att införas
och vi vet ännu inte om det är positivt eller negativt för Ljungaskolan. I mitten på mars vet vi lite mer.
Diskussion kring de tre olika förlag som ligger ang. läsårstiderna och
då främst när höstlovet ska ligga. Vi var överens om att det inte hade
så stor betydelse när det ligger men att det var ok att flytta det.
Kommunen har fått projektpengar till ett skoldatatek. Monika Brogård kommer att arbeta där under ett år på heltid tillsammans med
Peter Thoreström. Gunilla Celén har tjänst halvtid.
På fredag blir det bio för F-3 på Kulturhuset. Film är Min vän Charlotte .
V. 27-31 är det sommarförskola/sommarfritids. I år är det blå huset som har öppet. Ev. kommer inte fritidshemmen att slå ihop förrän v.28. Allt beroende på hur många barn som behöver plats.
Från 1 januari är barnen försäkrade i Folksam.
Vi kom in lite på skolavslutningen till sommaren. Som jag ser det
finns det tre alternativ. Kulturhuset där jag tror att man oftast har varit, Allianskyrkan som ligger nära eller att fira tillsammans med
Vallsjöskolan i Vallsjö kyrka. Nu var vi för få på mötet för att ta beslut om detta.
Vid pennan/
Gunilla Rosenquist, rektor.
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