Föräldraföreningsmöte 09-05-13
Närvarande: Bo Olsson rektor, Patrik Christierson fadderpolitiker, Christina
Henriz lärarrepr, Petra Olsson F-klass, Eva-Lena Gustavsson kassör+åk 1,
Mariana Broddegård ordf +åk 1, Elitza Josefsson åk 2,
Charlotta Johansson sekr+åk 3,Mailis Lindholm åk 4, Ann-Marie Almqvist åk 5,
Annica Ekström åk 6.
♦ Föregående protokoll, inga synpunkter.
♦ Ny ordförande: Mariana sitter kvar till första mötet i höst.
♦ Skolgårdsaktivitet: det var planerat till 19/5 men pga. Djurgårdsloppet
flyttas datumet till i början av höstterminen, någon dag v 36 planeras.
Den 20/8 kl. 18.30 är det planeringsmöte inför skolgårdsaktiviteten.
♦ Ombyggnation/skolans behov: Att Pinuten och Sockerklara med DBV
flyttar in i lågstadiedelen är sista ropet. Diskussion i BUN pågår,
ekonomiläget har gjort att det ändå är lite oklart om det kommer att gälla.
Flera förslag finns men är ej tillgängliga, för oss i föräldraföreningen eller
skolans personal och elever, i nuläget enligt fadderpolitiker Patrik.
Önskvärt med ett besked snarast då läget känns ovisst och personalen får
ingen arbetsro. BUN har möte 20/5 kl 15.15, Mariana går på det som repr.
för föräldraföreningen.
♦ Organisationen i höst: Det blir B-form framöver också. 1-2 blir 2-3 i höst,
barnen får fortsätta ihop samt att det blir en F-1.
Framöver blir det en ensam F-klass vartannat år.
Frågor: varför så många rektorer? Det är många medarbetare att ansvara
för. Med många skolledare blir det bra studieresultat. Det är önskvärt att
befintlig rektorsgrupp ska ha mer tid för arbetsledning och pedagogiskt
stöd till personalen.
♦ Skolavslutningen 11 juni kl. 10.15 i Kulturhuset. Barnen samlas kl 9.45
på skolan. Tiden gör att Bo kan vara med på både Hofgårds- och Ljungas
avslutningar. Föräldraföreningen smyckar kulturhuset kvällen före kl. 18.
♦ Förskolan har startat en egen föräldraförening.
♦ Övrigt: vid första föräldramötet HT-09 ska respektive klass ta upp
frågan om föräldraföreningsrepresentant och meddela detta.
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