Skolkonferens Vallsjöskolan 120201
Närvarande: Gunilla Rosenkvist (rektor), Helena Holmstedt (lärarrepr.) Therese
Kessén 4:an (ordförande), Annika Johansson 4.an (sekr), Caroline Yderman
förkoleklass, Mariella Wiberg förkoleklass,Anna Brentel 1:an, Charlotte Karlsson
1:an, Helen Ceder 2.an, Maria Strömkvist 3:an, Lena Svensson 5.an, Sladjana
Suvejkic 5.an, Dragica Msondse 6A, Eva Jonasson

Disco
Gunilla kollar tillsammans med diskjockeyn upp vilken ljudanläggning de ska
ha till discot den 2/3.
Gunilla hör med städ om vi kan låna en städvagn till kvällen.
Therese kollar av detta med Gunilla.
Therese lånar en nyckel av Gunilla till den aktuella kvällen.

Höstlov
Diskussion förs angående att byta lovvecka. Detta för att de som vill
vara med på älgjakt lättare ska kunna vara det utan att ta ledigt från
skolan. Då skulle det även vara lägre priser för dem som vill åka
utomlands.
Förslagen som gäller är följande:
V.41 älgjakten ( gäller endast 2012, normalt är älgjakten v.42 och då skulle lovet
vara där istället)
V.44 lov: gäller även för lärarna (studiedagar är utlagda på andra veckor)
V.44 med 2-3 studiedagar.
Föräldraföreningen står bakom ett byte från nuvarande v.44 till v.42.

Gemensamt föräldraråd
Tid: 18.30
Plats: Hofgårdsskolan
Detta gäller för Vrigstad- Hägne-Vallsjö- och Hofgårdskolan
Föräldraföreningens representanter blir Therese Kessén och Eva Jonasson

Kommunens försäkring
Kommunens nya försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Folksam.
Vid behov av läkarvård ersätts vid behov glasögon och kläder.
Mer information finns på kommunens hemsida.

Skolskog:
Vallsjöskolan har fått kontrakt på 1 hektar skolskog. Kontraktet gäller
i 5år.

Klämdag:
Den 30/4 är en klämdag men det är vanlig skoldag.

Skolavslutning:
Är det den 15/6.

Skolskjuts:
Nu kan alla barn med Sävsjö som upptagningsområde fritt välja skola.
Skolskjutsbarnen har då rätt till skjuts till den valda skolan.

Renovering:
Vallsjöskolan har fått pengar beviljade för renovering av
omklädningsrummen. Nya väggar mellan duscharna ska sättas upp. Dock har inget hänt.
Gunilla har varit i kontakt med Maria Lund som ska kolla upp detta.

Utbildning från Skolverket:
Värdegrund och likabehandling i teori och praktik.
7 tillfälle från april-dec 2012.
Några ur personalen ska gå den här utbildningen.

Elevrådsmöte december:
Information till eleverna:
Skolan har fått information om att upprustningen av
skolgården inte sker förrän om två år.
Dock görs en liten genomgång om vad som behöver åtgärdas på skolgården snarast, t.ex.
måla linjerna till spelen.
En påminnelse om mobbingteamet på skolan ges.
Eleverna får information om att de ska få komma med förslag till utsmyckning av skolan.
En liten genomgång av den nya läroplanen görs.

Eleverna tar upp följande:
Snöbollsreglerna följs inte.
Önskemål om tuggummi under lektionstid tas upp. Detta kommer dock inte att vara tillåtet.
Nya mål till bandyn önskas.
Eleverna upplever att det är svårt att se lärarna på skolgården. Därför är det bra med
västarna som lärarna nu kan använda. Då är det mycket lättare att uppfatta var de är
någonstans.

Ändrat datum! Nästa möte blir den 11/4-12.
Vid protokollet: Annika Johansson
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