Protokoll Föräldraföreningsmöte Ljungaskolan 2009-11-25
Närvarande: Bo Olsson, Anna Lindstrand, Patrik Christierson, Eva-Lena Gustavsson, Eva
Jonasson, Eva-Lena Andersson, Charlotta Johansson

Föregående protokoll: godkänns.
Kandidat till ordförandeposten: Ingen ordförande finns just nu, Anna kollar
en möjlig kandidat. T.v. står vi utan och får hjälpas åt.
Nyordning i rektorsorganisationen: innebär en tydligare organisation.
Hofgård är tillbaka till en ”egen skola”, Eva Tector-Nilsén är rektor och
områdeschef där. För Vallsjö/Ljunga gäller att Bo Olsson jobbar 50 % på
Hofgård och 50 % på Ljunga. Gunilla Rosenqvist är områdeschef på Norra
spåret. D.v.s. för Ljunga och Vallsjö är det som tidigare.
Ny förvaltningschef från årsskiftet Tord du Ritz.
BU har tryckt på fortsatt satsning på spårtänket.
Fritidshemmet: Fritids blir kvar i blå huset.
Det praktiska kring förskola och Dagbarnvårdare är inte klart ännu.
Informationsblad om skriftligt omdöme: Inga frågor kring den information
som har skickats hem. Lite frågor vad som sker om det visar sig att eleven inte
uppfyller målen.
Om eleven får den bedömningen att han/hon inte uppnår målen finns de resurser
som behövs? Politiker Patrik Christierson sätter också frågetecken på det.
Förslaget är att ta bort så lite personal som möjligt och behålla lärartätheten som
finns.
Nuläget på skolan: Det var i början av terminen turbulent med fritidsfrågan, nu
är det lugnt och fungerar bra.
Övrigt:
Fotbollsplanen är som en lervälling, ska åtgärdas.
Läxor: en diskussion kring barnens läxor visar att vissa upplever att det är
alldeles för mycket läxor medan andra tycker att läxsystem och antal läxor är
bra. Vi kommer ej fram till något enat tycke i denna fråga utan varje individ får
ta upp det på utvecklingssamtal.
Ventilationen i Förskoleklassens lokal är mycket dålig. Den lokalen är ej
anpassad för så många barn. Bo tar upp det med arbetsmiljöenheten.
Trafiken på Skolgatan är alltför snabb. Det finns oro för säkerheten. Det är
hastighet 30 på gatan och förbjuden genomfart men det respekteras dåligt.
Försök har gjorts att polisen ska göra kontroller men det gör de inte och man får
heller inte sätta upp farthinder. ALLA FÖRÄLDRAR SOM LÄMNAR OCH
HÄMTAR SINA BARN- KÖR FÖRSIKTIGT OCH SAKTA!
Sekreterare/Charlotta Johansson
Föräldraföreningen/skolledningen önskar alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Justerare/Bo Olsson

