Datum
2011-05-27

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 Ljungaskolan 2011-05-25
Närvarande: Therese Eriksson/år 3-4, Kristina Strandberg/Fsk,
Eva-Lena Gustavsson/Kassör , Bo Olsson/rektor
Regina Abduramanovski/ordförande.
F-möte 26 januari
o Genomgång vad vi pratade om då. Gummibandsbeslut genom möjlighet att vara en F-3 skola vid behov. Diskussion gällande artikel.
Skolgårdsuppfräschning.
Gemensamt F-möte 4 april
o Diskussioner kring likhet/olikhet mellan skolors förberedelse inför
överflytt till årsk.7.
o Läxa – ett sätt att befästa dagens lärdomar och intryck.
o Problem kring att budgetår och läsår inte går i samma period.
o Enades om att hålla ett liknande möte kommande år.
o Protokoll från 4 :e april bifogas detta protokoll.
Skolgårdsmiljön
o Mindre grejer så som racketar och liknande kan inhandlas av föräldraföreningens kassa.
o Önskemål från elevrådsmötet
- Fler gungor
- Stor gunga
- Linbana
- Hinderbana
- Buskar & Träd
- Gungbräda
- Uteleksaker från Blå huset
o Barnen var enade om att mer att göra ute skulle innebära mindre
bråk på rasterna.
o Vatten på skolgården kan användas i undervisningssyfte
o Kreativ skolgård är viktigt för bra studieresultat
o Viktigt att eleverna får vara med i diskussionerna kring sin ”nya”
skolgård.
o Diskussion kring om det kan vara en bra utveckling för skolan att
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börja ta del av Grön Flagg eftersom det nu kommer närmare genom
att Blå husets förskolor är med samt att fritids har planer på att vara
med.
o Kan bärbuskar vara ett alternativ för skolgården?
Ny personal i höst
o Ida Bringevall får ej förlängt sin 75% assistenttjänst.
o Hanna Leandersson kommer att vara assistent i både Fsk och 2/3.
o Gunilla Curtelius blir kvar i år 1 som assistent.
o Lina Nööjd går hem på mammaledighet och slutar sin anställning.
o Lillemor Englöf blir lärare i klass 1.
o Både klass 4 & 5 flyttar till Vallsjöskolan. Ljunga skolan blir därför
en F-3 skola till hösten.
o 3: an kommer ha musik och slöjd på Vallsjöskolan. Hur ska man lösa
frågan kring musiklärare. Ställs nu höga krav på musiklärarna. Möjlighet med att ta in en lärare från musikskolan? 2015 krävs lärarlegitimation för musiklärare.
Ny ledningsorganisation
o Bo Olsson kommer avsluta sin tjänst som rektor på Ljungaskolan,
och blir istället bitr. rektor 100% på Hofgårdsskolan.
o Gunilla Rosenqvist blir ensam rektor för Ljungaskolan och Vallsjöskolan men släpper sin tjänst avseende Spånga förskola.
Kommande möte
o Gunilla Rosenquist tar kontakt med ordföranden gällande kommande
läsårs kalendarium.

Övrigt
-

-

Skolavslutning i kyrkan. Varför? Inte bra val med tanke på att
skolan ska vara religionsfri och att samtliga barn ska ha möjlighet att deltaga i avslutningen.
Vem pyntar kyrkan inför skolavslutningen? Rektorn hör med lärarna om de vill ha hjälp av föräldrarna med detta.

Sekreterare/
Regina Abduramanovski

Justerare/
Bo Olsson
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