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Närvarande:
Gunilla Nolund Sievermark, 8Mb
Jennie Grusell,7Ma
Karin Andersson Lönnå, bitr rektor
Åse Mellerstedt, rektor
Gabriella Ultin, 9Ma
Björn Dellås, 7Mb
Gabriel Montgomery, 7Mb,

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning och förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll jämte dagens agenda godkändes
3. Rapport från skolan
•

Verksamhetsbesök från Barn- och Utbildningsnämnden besökte skolan den 13
april. 5 föräldrar deltog. Lokalfrågan var naturligt uppe till diskussion.
Besöket öppnade nog ögonen på politikerna för skolans behov. Det finns dock
stora behov av renovering av skollokaler på annat håll, men vårt behov har fått
annan uppmärksamhet nu. Ett glädjande besked är att omklädningsrummen
kommer att byggas om under nästa läsår.

•

Pengar är beviljade till att starta en matematikverkstad nästa läsår

•

Naturrumsdagen fortsätts inte. Istället satsas på bättre läromedel.

•

Diskussion om skolgården

•

Förberedelser för nästa läsår pågår. Häggviksskolan minskar elevantalet nästa
år. Det betyder att de utnyttjandet av gemensamma lokaler minskar, vilket i sin
tur kan leda till högre kostnader för SMK.

•

Commenius arbetet håller på att avslutas. En resa till Istanbul skall (skulle)
genomföras i april (Tyvärr gjorde askan från vulkanutbrottet på Island att
denna resan inte blev av. Se hemsidan)
8ma åker till regionfinalen i teknikåttan som hålls i Uppsala

•

4. Rapport från Qben

Renoveringen fortsätter enligt plan och den15 maj ligger kvar som
återinvigningsdatum..
5. Mat och måltidsgruppen
Ytterligare ett matrådsmöte har hållits.
6. Lokaler och skolmiljö
Nu när politikerna fått upp ögonen kring lokalfrågan, är det viktigt att konkret och
faktamässigt specificera våra behov. Följande punkter diskuterades på mötet:
• Lista separat barnens och lärarnas behov för att se om man har samsyn
• Ta fram förslag till u-plan tillsammans med Häggviksskolan
• Ta fram ett underhållsavtal med kommunen med definierade inställelsetider
mm.
Viktigt är att utgå från fakta och inte hörsägen.
7. PRAO
Information: Arbetslag 2 funderar hur prao-projekten skall in i utbildningen
Karin redogjorde för planerna.
Eleverna kommer att arbeta i olika grupper och undersöka olika yrken. Ev. kommer vi
att titta på hur entrepenörskaparbetet fungerar och bilda grupper kring detta. Under v.
40 blir det en temavecka med redovisningar, information av syv och olika aktiviteter
som har med gymnasievalet att göra. Studiebesök kommer att genomföras med
besök på Gymnasiemässan, Hantverksmässan och även besök från gy-skolor.
SMK har fått förfrågan att vara med i Norrviksskolans jobbmässa, men avböjt detta
8. Ekonomi
Det har kommit in 2500 kronor. 50% av skolans familjer är medlemmar. Tips: 7Mb
lägger inför nästa åt in avgiften till föräldraföreningen när man tar in pengar till
klasskassan.
9. Övriga frågor
9ornas bal blir på Karlsro den 8 juni. Föräldrarna skall bli lite mer delaktiga
10. Nästa möte:
Tisdagen 25 maj kl 19.00. lokal meddelas senare
11. Mötets avslutande
Osså var mötet slut för denna gången
Vid tangentbordet

Björn Dellås

Gabriel Montgomery

