Protokoll föräldraföreningsmöte 2009-01-28
Närvarande:
Mariana Broddegård åk 1, Niklas Holm åk 1, Eva-Lena Gustavsson åk 1, Eva Jonasson åk 3,
Charlotta Johansson åk 3 och 6, Mirjana Danjski åk 4, Mailis Lindholm åk 4, Catharina Rydahl åk 5,
Ann-Marie Almqvist åk 5, Christina Henriz lärarrepr, Bo Olsson rektor.

♦ Föregående protokoll, inget att anmärka.
♦ Ny ordförande. Mariana Broddegård blir ny ordförande för föräldraföreningen, tom 6/5. På
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nästa möte den 6/5 ska ny ordförande väljas. Sekreterare blir Charlotta Johansson. Som
kassör fortsätter Eva-Lena Gustavsson.
Kalendarium med vårens möten. Planerade möten är tre/termin, två med enbart
Ljungaskolans föräldraförening och ett gemensamt med Vallsjö/Hofgård.
Det gemensamma mötet är 9/3 på Vallsjöskolan, då deltar ordförande och sekreterare.
Nästa möte för Ljungaskolan är som nämnts ovan 6/5.
Angående ombyggnad av Blå huset som ska ske innan hösten så är det en träff planerad till
18/2 med representanter från föräldrar och personal.
Konsekvenser pga. besparingar för barn/elever/personal: Neddragningar av tjänster i
förskolan med 1,5 tjänst samtidigt som det är 22 barn i kö.
I skolan har speciallärartjänsten försvunnit. En pensionsavgång kommer att lösa en
neddragning. Årskurs ett har slagits ihop med årskurs 2.
Inför åk 6 flytt till Hofgård och åk 7 finns frågor, Bo´s tanke nu är att Ljungasexan ska få
förbli en egen klass men med samarbete i Norra spåret med vissa lektioner ihop med
Vallsjöklassen.
Prioriterade mål, Foldern med de prioriterade målen som alla elever får hem visas.
Hemsidan: föräldraföreningen önskar en e-postadress, detta kollas upp. Protokoll från möten
ska läggas ut.
Skolgårdsaktivitet: Mariana Broddegård och Kjell Holm ska ansvara för någon slags
skolgårdsfest. Förslag på aktiviteter och/eller intresse av att hjälpa till/bidra med något lämnas
till klasslärare som kan vidarebefordra detta.
Datum för skolgårdsaktivitet 19/5 kl. 18. reservera denna dag.
Planeringsträff inför detta är 25/3 kl. 18.30 i fritids lokal. Alla intresserade är välkomna.
På vårterminens sista möte ska höstens möten planeras in.
Övrigt:
o önskemål finns att samordna Norra spårets tre skolors avslutningar så de ej kolliderar.
Bo tar med sig detta.
o Christina Henriz meddelar att det just nu med låg lärartäthet på mellanstadiet är
omöjlig att alltid ha rastvakt på alla raster. Ibland är det bara en klass åt gången som
har rast.
o Skolmormor/morfar/farmor/farfar skulle vara en fin lösning om någon har en
intresserad sådan.
o Vi i föräldraföreningen saknar representanter från förskolan. Det är ju just nu mycket
som berör den verksamheten också.

Ordförande i föräldraföreningen efter Mariana? Vem är
intresserad eller har tips på lämplig kandidat? Hör av er
till er klassrepresentant. VIKTIGT!
Sekreterare: Charlotta Johansson

