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BARN- OCH UTBILDNINGS
FÖRVALTNINGEN
Norra rektorsområdet
Rektor
Bo Olsson
Rektor
Gunilla Rosenquist
Skolassistent
Siw Pettersson
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Protokoll föräldraföreningen 2010-09-29
Närvarande:
Regina Abduramanovski
Annette Johansson
Anna Lindstrand
Ann-Sofie Björkman
Therése Eriksson
Mariana Broddegård
Genomgång av föregående protokoll.
Skolans kick-off. Presentation av resultat från alla skolor i kommunen.
Missriktad fokus på Ljunga av media.
Mindre bra resultat på nationella proven på Ljunga. Beroende på olika
anledningar. Nu fokus på att stötta och hjälpa de som behöver komma
ikapp och klara målen.
Organisation B-form:
Påverkar B-formen resultat av nationella prov och iså fall hur mycket?
Årskullarna ökar, får vi plats på skolan?
Tanke från förälder: Förskoleklass skulle kunna vara i fritidslokalerna
under lektionstid.
Ingen skolgårdsaktivitet från föräldraföreningen på gång under hösten.
Fråga från elevråd ang skolgården. Barnen anser att skolgården är tråkig.
Förslag från föräldraförening:
Tar med lista på önskemål från barnen. Föräldrar tillsammans med barnen tittar på placering av olika saker via ritning. Vad kan vi göra själva?
Mariana och Regina tar sig an ett möte med barnen för förslag och ev
ritningar. Bosse tar fram ett datum och en ritning över skolgården.
Skolans regler är under uppbyggnad på så vis att barnen ska vara delaktiga.
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Övrigt:
Mariana avsäger sig ordförandeposten från och med dagens datum.
Regina tar istället ordf.posten. VÄLKOMMEN!
Eva-Lena Gustavsson, kassör.
Sekreterare: flytande
Eva-Lena ska köpa pingis-rack.
Duscharna i flickornas omklädningsrum kontrolleras.

Sekreterare/

Justerare/
Mariana Broddegård

Bo Olsson
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