Datum
2010-02-12

BARN- OCH UTBILDNINGS
FÖRVALTNINGEN
Norra rektorsområdet
Rektor
Bo Olsson
Rektor
Gunilla Rosenquist
Skolassistent
Siw Pettersson

tel. 0382-153 20 mob. 070 320 22 99
tel. 0382-152 91 mob. 076 767 85 15
tel. 0382-152 72

Protokoll föräldraföreningen 2010-02-10
Närvarande: Bo Olsson/rektor, Camilla Andersson, Anna Lindstrand/F-klass
Eva-Lena Gustavsson/År 2.
Föregående protokoll
Lästes upp och godkändes av mötet
Fastställande av ordförandepost
Anna Lindstrand och Mariana Broddegård har delat ordförandeskap
Åtgärder utifrån föregående protokoll
Anna ringer Roger Torstensson och dubbelkollar läget angående åtgärder på
fotbollsplanen. Föräldraföreningen kollar på en bättre lösning ang. trafiken/
bilar vid lämning/hämtning av barnen.
Nuläget på skolan
Rektor tycker att läget är mycket positivt på skolan både bland elever och
personal.
Ny förvaltningschef
Tord du Rietz besökte våra verksamheter 3 feb. Förvaltningschefen fick en
tur på Ljungaområdet: Ljungaskolan, Ljunga Fritids, Sockerklaras, Pinuten,
Vitsippan och Skogsmusen.
Rektorn tror att det är mycket positivt för vår verksamhet med den nya förvaltningschefen.
Övrigt
Språkbruket på skolan ses som akut pga. reaktion ifrån förälder.
Elevrådet tar upp detta - Vi får se vilka beslut som tas där – konsekvenser…
Föräldraföreningen trycker hårt på hur oerhört viktigt det är att vi alla pratar
med våra barn om detta och även att vi vuxna säger ifrån när vi hör något
"fult språk". Nu måste vi hjälpas åt ALLA!
Fritids vädjar till alla om hur oerhört viktigt det är att lovlappar kommer in i
tid (för planering), men även att det stämmer med dagar och tider!!!
Det är viktigt eftersom det tillsätts personal, lagas mat o dylikt efter hur ni
har skrivit upp era barn. Om de sedan är lediga trots att de enligt lappen ska
vara där så är det ett oerhört slöseri med både resurser och pengar!
Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Parkgatan 3

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 91

+46 382 154 24

kommun@savsjo.se

www.vallsjo.savsjo.se

Ljungagatan 20

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 91

+46 382 153 62

kommun@savsjo.se

www.ljunga.savsjo.se

Kristinagatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 153 22

+46 382 153 32

kommun@savsjo.se

www.hofgard.savsjo.se
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Inom kort framtid kommer fritidsföräldrar att kunna meddela sig via e-mail
till fritids och då meddela förändringar om bl.a. sina barns lovtider på fritids.
Vi hoppas nu att alla lappar kommer in i tid när ni kommer att få möjlighet
både via lappar och mail..:-)
Sekreterare/

Justerare/
Camilla Andersson

Bo Olsson

Ps.
Här presenteras ett utdrag från elevrådets protokoll om hur eleverna själv
anser att det dåliga språkbruket skall hanteras:
Språkbruk
Föräldrar har reagerat på vad som sägs på skolgården.
Elever och lärare är överens om att vi ska agera gemensamt och ha samma regler.
Vi ska ha nolltolerans, att endast prata hjälper inte utan man måste ta konsekvenser
av det man gör.
Konsekvensen blir att man får avbryta sin rast och gå in om man säger fula ord.
Vi har bestämt att våra assistenter säger till dem som säger fula ord eller missköter
sig att gå in direkt. Om man inte gör detta är det klassläraren som ser till att eleven
är inne nästa rast.
Detta gäller inte endast raster utan var vi än är i skolan!

