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§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 69)
- Protokollet godkändes

§3

Rapport från skolan inklusive status för att ersätta Ingela
- Krångel med idrottshallen pga. snö på taket. Den har varit stängd i omgångar.
- Städningen av hallen är ett ständigt problem som Karin löpande påminner kommunen
om. En renoveringslista för kommunens alla hallar ska upprättas. Leif Hildebrand har
sagt att SMK:s lokaler nu är aktuella för en renovering.
- Samling på Alla Hjärtans dag med konsert av åk 4 och 9.
- Upphandlingen av renovering av matsalen är klar och renoveringen kommer att starta
under våren.

§4

Rapport från Qben
- Inget nytt att rapportera sedan förra mötet.

§5

Maten och måltidsmiljön - Sammankallande för arbetsgruppen är Chatrine.
- Mötet som ISS hade bjudit in till var informativt. Ansvarig ledare berättade om
rutiner och arbetssätt.
- Projektgruppen har träffats och bestämt att arbeta för att få fram så mycket fakta
som möjligt för att minimera risken att det uppstår ”myter”. Barnen uppmanas att
alltid visa personalen i matsalen det de upptäcker.

§6

Lokalerna och skolmiljön - Sammankallande för arbetsgruppen är Gabriella.
- Gruppen har träffats och gjort en prioritering av SMK:s behov. Prio 1 är
omklädningsrummen. Det fördes en diskussion om hur det förhåller sig med balansen
mellan underhåll och renovering. Förslaget kom att börja mäta och skapa
dokumentation som underlag för fortsatta diskussioner. Samma sak gäller för
felanmälan som också ska dokumenteras och bekräftas.
- Det pågår en diskussion mellan kommunen och ISS som är leverantör av
fastighetsservice med anledning av bristande rutiner.

§7

PRAO – Sammankallande för arbetsgruppen är Gabriel.
- Arbetet pågår. Arbetsgruppen kommer att träffa lärarna i arbetslag 7-9 för att
diskutera hur PRAO kan arbetas in i den löpande undervisningen.

§8

Ekonomi
- Ett mail skickas ut till alla föräldrar inför föräldramötet med påminnelse att bli
medlemmar i SMF genom att betala medlemsavgift. Klassrepresentanterna ansvarar
för att meddelandet går ut i respektive klass.

§9

Övriga frågor
- Uppdatering av datum för styrelsemöten under våren. Mötet den 17/3 flyttas till
16/3. Mötet den 24/5 flyttas till 25/5
- Löpande samverkan med Häggviksskolan.
o Häggviksskolan har tagit upp frågan och ser ett värde i att eleverna i
årsklasserna lär känna varandra bättre tidigt i sin skolgång. SMK och SMF är
positiva till en ökad samverkan. Bland annat Häggviksskolans omorganisation
nyligen har bidragit till att samverkan skolorna emellan har minskat under en
period. Utformningen för samarbetet är upp till ledning och lärare på skolorna.
o Balen för åk 9. En diskussion har startats om hur man får rim och reson i
kostnaderna för balen. Dessutom är det en utmaning att hantera ”efterfesten”
som sker utanför skolans försorg. Förslaget är att en grupp tillsätts med flera
representanter från föräldrarna som diskuterar fram en fungerande lösning.

§10

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
- Protokollet publiceras på SKM:s hemsida.

§11

Mötets avslutande

Gabriel Montgomery

