Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 76
Tid: 18 november 2010 kl 19.00

Plats: Personalrummet, SMK
Närvarande:
Crippe Greus
Karin Andersson Lönnå
Vivi Nybom
Anna-Lena Lindgren
Jeanette Eklöf
Ulrik Åshuvud
Gabrielle Montgomery
Marcus Johansson

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades av ordförande Gabrielle.

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 75)
Beslöts att protokollet skall distribueras till styrelsen via mail och även läggas upp på
hemsidan.

§3

Rapport från skolan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aulans scen är nu färdigställd.
Teatergrupp har spelat för 9:orna.
Gradänger skall kompletteras till scenen
Monica Sack (barnboksförfattaren) kommer till skolan i december för årskurs
4-6.
9ornas resultat i matte för landet ha sjunkit men Sollentuna (SMK) håller i bra.
Lokalerna – besök från politiker och fastighetschefen okt/nov.
Skolchefen kommer till skolan den 1 december. (Peter Fredriksson)
Lucia i skolan kommer hållas av 6orna detta år.
Nya fotbollsmål har beställts till skolan.
Ev. föredrag kommer hållas av person rörande nätmobbning.

§4

Rapport från Qben
•
•
•
•
•
•
•

§5

Ny personal på Qben – Tomas Lindgren och Pelle Sundqvist.
Qben fortfarande störst i Sollentuna ca 202 inskrivna barn.
En mycket bra barngrupp ☺
Qben får nu betalalt per barn (1125 kr/månad och barn)
På kvällarna – jobbar med att få tillbaka ungdomarna efter den omfattande
renoveringen. (Detta gäller för barn 13 år och uppåt).
Skottlandsbesök i mars 2011 (fotbollslag).
Sportlovsresan till Sälen är nästan fullboka våren 2011: 15 av 16 platser.

Årets fokusområden
•

Lokalerna
o Kommunen har närmat sig SMK och ”tittat” på lokalerna. SMF väljer att
avvakta och se vad kommunen säger/beslutar. Uppföljning sker
kommande möte i december 2010. Då kommer målformuleringen att
uppdateras.
o Medlemmar: Ulrik Åshuvud (sammankallande),Therese Wiik, Anki
Petersson, Eva Lexén

•

Vårbalen för 9orna
o Viktig och centralfråga.
o Medlemmar: Viveka Nybom (sammankallande), Jaana Gustafsson,
Michael Gorringe, Jennie Grusell, Gunilla Norlund Sivermark

•

Arbetsformer för föräldraföreningen
o Planeras att göra en kundundersökning bland föräldrarna med syfte att
få info om vad föräldrarna vill ha föreningen till dvs dess framtida
syfte.
o Medlemmar: Gabrielle Montgomery (sammankallande), Jeanette Eklöf
och Anna-Lena Lindgren.

Bilaga – specifikation av ovanstående projekt finns i bilaga.
§6

Ekonomi
•

§7

Uppföljning sker löpande av inbetalningar från föräldrarna,
sammanställning av status presenteras på nästa möte den 15 december
2010.

Övriga frågor
- Skolfoto
o Skolfoto Norden fotade i år – här skickas mtrl hem i kuvert.
o Förslag finns från abc gruppen - fördelen med detta företag är att man kan
beställa vilka foton man vill ha via webben.
- Studieteknik
o Eleverna efterfrågar en föreläsning kring detta ämne. (Mats Eneroth)
o SMF vill gärna att detta kompletteras med hur man kan använda nya
hjälpmedel och modern teknik i studiehänseende.

o
o

-

§8

Detta gäller främst för 8or och 9or.
SMF tar upp detta den 15 december för beslut hur SMF går vidare och i så
fall på vilket sätt.

Specialundervisning
o Special läraren ”screenar” alla 4or för att se vilka elever som måste jobba
lite extra inom olika ämnen. (Irene Csenki.)
o Skolan kommer att utveckla denna del och vill gärna få flera speciallärare.
Tjänster kommer att utannonseras under våren 2011. SMF vill gärna att
kravspecen innehåller att personerna skall ha kunskap om studieteknik och
andra hjälpmedel.

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
Allt läggs ut på nätet.

§9

Mötets avslutande

Vid Pcn
Marcus Johansson

