Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Kallelse till styrelsemöte
Tid: 25 maj 2010 kl 19.00

Plats: Personalrummet SMK
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 72)

§3

Rapport från skolan

Resan till Turkiet blev av . De är där i skrivande stund. De från åk 9 valde att inte åka med utan
valde konserten. Blogg finns på hemsidan.
Kreativa veckan åk 6 lyckad – fin föreställning på fredagen. Redovisningen för föräldrarna
uteblev. Undersöks om det ska vara så i fortsättningen
Utvärdering av undervisningen genomförd. Alla klasser har fått svara på ett antal frågor.
Läraren sammanställer och diskuterar igenom resultatet med rektorn. Nu ska processen
utvärderas med elevrådet. Även en genomgång med två grupper elever kring elevenkäten.
Organisationen inför nästa läsår klar. Mindre och fler arbetslag. Ett vardera för åk 4-6. Två st
7-9 arbetslag. Fulla klasser i fyrorna till hösten. Platser finns för ett mindre antal sjuor att fylla
upp klasserna med.
§4

Rapport från Qben
Skulle ha öppnat 15 maj. Renoveringen försenad och man återställer för full. Öppnas
snarast. Det har blivit väldigt bra enligt Åse.
Öppet hus 3 juni. Tar just nu emot intresserade sökanden från andra skolor till
eftermiddagsverksamheten.

§5

Maten och måltidsmiljön
Nya matsalen klar först till januari 2011. Renovering har ej börjat ännu – upphandlingen
blev överklagad därför förseningen. Matråd med eleverna – blir allt bättre.
Representant från ISS deltar. Positivt med hemlagat potatismos och mycket frukt.
Enkät från ISS genomförd i skolan – resultatet ej färdigt ännu.

§6

Lokalerna och skolmiljön

Efter politikerbesöket kontaktades Ninna Kempe (ansv/sakkunning på BUN). Har ej
återkommit pga sjukdom. Ny kontakt tas för genomgång av våra synpunkter, klagomål.

§7

PRAO (inget nytt att rapportera)

§8

Ekonomi (inget nytt att rapportera)

§9

Övriga frågor

Enkäten från kommunen
Skolledningen träffar både femmor och åttor den 26 maj för att diskutera enkäten.
Allt med värde 3 eller över = instämmer helt eller delvis är bra. Det skolan tittar på är vilka
områden som ligger under 3 och vilka som har nedåtgående trend. Styrelsen diskuterade
enkätresultaten. Skolan går vidare med att gå igenom resultaten med femmor och åttor.
Balen
Lite tveksamt kring elevernas engagemang i sina uppgifter… Behöver ses över till nästa år.
Anmälan att man ska ange om man kommer som ”singel” eller ”par”. Varför? Inför nästa år
bör former för både bal, inbjudan och annat diskuteras. Bör skolan/föräldrarna besluta mer
kring detta? Hur mycket ska beslutas av eleverna.
Till hösten bör årets bal utvärderas i föräldraföreningen. Punkt på nästa agenda: policy och
regler för arrangemanget behövs.
Höstterminen börjar 19 augusti
Föräldramöte
Representanter för styrelsen bör finnas på plats.
Planeras in till andra veckan i september (v 36)
Första styrelsemötet:
Tisdagen 14 september i lärarrummet SMK.

§10

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?

§11

Mötets avslutande
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