Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Styrelsemöte # 79
Tid: 23 februari 2011 kl 19.00
Pg-nummer till SMF är följande: 479 11 55 -7

Plats: Personalrummet, SMK
Gabriel Montgomery, 8MB
Gunilla Norlund Sivemark, 9 Mb
Vivi Nybom, 7 Mb
Åse Mellerstedt – rektor
Anna-Lena Lindgren 4Mb
Ulrik Åshuvud 7Ma
Marcus Johansson – sekreterare (4Mb)
Jenny Grusell 8Mb
Eva Lexén 9Ma
Therese Wiik 4Ma

§1

Mötets öppnande


§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 78)


§3

Ordförande hälsade alla välkomna.

Inga synpunkter på föregående mötes protokoll.

Rapport från skolan från Åse och Karin


Kundundersökning för årskurs 5 och 8 är gå väg att skickas ut.



Edsviks konst och kultur 10 mars – 9:orna medverkar med alster (modevisning)



Teater för 8 och 9 den 14 mars.



Konsertprogrammet ligger på hemsidan.



Rekrytering pågår av ny musiklärare för att ersätta den som slutar.



Föreläsning för elever och föräldrar om nätmobbning.



60 datorer har beställts till skolan med stora skärmar.



PODB – ny kommunikationsplattform för skolan.



Skolan går över till Google apps fr o m 1 juni 2011.



Studieteknikföreläsningen var mycket uppskattad av eleverna.

§4

Rapport från Qben


§5

Ingen närvarande.

Rapport från arbetsgrupperna
Lokal


Skolan/SMF/politiker - mål skapa en konstruktiv dialog genom att göra en
historiebeskrivning av vad som hänt de senaste åren. Det är stora saker som
måste ”göras” och det går ej bara att lappa.



Kommunen har fått ett föreläggande om att åtgärda ventilationen vid ett vite
om 750 tkr.



Den finns en plan om renovering dock oklart hur den ser ut och när det skall
ske.



Bygget av köket pågår för fullt.



Omklädningsrummens renovering ligger i fas när det gäller upphandlingen.

SMF
Utkast till enkät finns och den kommer att omarbetas och distribueras vidare



till föräldrarna inom kort.

Bal

§6



SMK och Häggviksskolan har haft ett gemensamt möte kring balen.



Målet är att sänka ambitionsnivån generellt.



9orna skall ha en balgrupp med föräldrar och elever för att gå vidare.

Ekonomi


§7

Inget att rapportera.

Övriga frågor


Rastvakter
o

SMF vill att lärarna är synliga på rasterna. Skolans regel är att
rastavakterna har på sig västar. Skolan anpassar antalet lärare efter
antalet elever på rasterna.



Parkering vid hämta och lämna:
o

Skyltarna gäller. Största utrymmet för att lämna och hämta är på
parkeringsplatsen utanför matsalen.



Fråga om hur dyslexi utreds på SMK - utredning sker via
skolsköterska/skolläkare som skickar remiss till logoped på företrädesvis
Danderyd där utredning sker. Allt sker i samråd med föräldrarna. Det finns

olika kompensatoriska hjälpmedel på skolan. Datateket i Sollentuna har
dataprogram och utbildning för lärarna. Hit kan även barnen gå för att få hjälp.
Via kommunbiblioteket kan man få tillstånd att ladda ner ljudböcker (vid behov)


Utevistels på Qben – synpunkter har kommit på att barnen är inne för mycket.
Går det att skapa flera uteaktiviteter?

§8

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?


§9

Protokollet läggs ut på nätet.

Mötets avslutande

2011-02-23/Marcus Johansson

