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Protokoll föräldraföreningen Ljungaskolan 2011-01-26
Närvarande: Mariana Broddegård/år 3-4, Patrik Christierson/BUN,
Therese Eriksson/år 3-4, Anna Gunnar/Fsk,
Regina Abduramanovski/ordförande, Bo Olsson/rektor.
F-möte 14 december
o Genomgång vad vi pratade om då. Årskurs 4 hur gör vi till hösten?
Diskussion pågår om hur vi gör, vissa föräldrar vill flytta över. Nya
fyror?
Gummibandsbeslut
o Möjlighet att kunna besluta att ha F-3 skola under rådande omständigheter eller F-5 skolan. Nämnden ska prata om detta.
o Vad händer 2013, framåt när det blir för stora klasser för B-form.
o Framtiden. Klasserna för stora för B-form. Bygga ut?
o Besked lämnat av rektor till BUN-AU innan beslut klubbats, att man
ville vara i det blå huset. Måste bygga ut det gula huset om man ska
återgå till A-form F-4.
Tidningsartikel
o Ingen resp. från politiker
o Undrande föräldrar? Ingen besparing var anledningen utan lokalerna
var inte ändamålsenliga därav alla flyttar. Ca. 1 mkr har det kostat att
ta fram ritningarna, konsulter och förberedelse. Byggnaden har stått
nästan tom, stora kostnader under 2-års tid med förlängningar.
Rapport från föräldramöte
o Skolgårdsmiljö, bollar racket köper f-föreningen.
o Mattekunskaper i utemiljön.
Skolgårdar
o Roger Torstensson har tagit till sig frågan om skolgården. Rektor har
uppgett till Fastighetschefen att ordförande är kontaktperson när det
gäller upprustning av utemiljön Gula huset.
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Pedagogiska hjälpmedel/arbetssätt.
o Rydaholmsmodellen, svenska.
o Barn som är dyslektiker- fått en speciell dator.
o Läsplattor, elever som behöver extra hjälp pga läs-skrivsvårigheter.
o Utökning av timmar på spec på gång
Kommande möte
o Se kalendarium
o 4 april f-möte med alla skolorna kl 18.00 Hofgårdsskolan
o 25 maj f-möte Ljungaskolan

Övrigt
Aktuella repr i föräldraföreningen:
Kristina Strandberg,
Anna Gunnar

F-klass

Regina Abduramanovski
Anna Lindstrand

år 1

Anette Johansson

år 2

Mariana Broddegård
Ann-Sofie Björkman

år 3

Therese Erikson

år 4

- Oro inför 2013 hur ska alla barn få plats?
- Skolplanen.
- Hemsidan, mer uppdaterad lämna förslag.
- Vad vill du? Kommunen, vad man tycker om kommunen.
- Skolskjutsen, varför bara till Hägneskolan när det finns skolbuss redan nu
till Ljungaskolan.
- Fadderpolitikern tar med sig följande frågor till nämnden:
Gummibandsbeslutet
Skolskjutsfrågan

Sekreterare/

Justerare/
Anna Gunnar

Bo Olsson
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