Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll nummer 74
Tid: 14 september 2010 kl 19.00

Plats: Personalrummet SMK
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 73)
- Skjuts upp till nästa möte

§3

Rapport från Qben
- Övervägande delen ny personal med många bra kompetenser
- Familjekväll 16/9
- Lokalen är sanerad och verksamheten kan köra för fullt
- Resan på sportlovet är redan fulltecknad
- Två kvällar i veckan har Quben aktivitet i gymnastikhallen

§4

Rapport från skolan
- Lokalerna är fortfarande i behov av åtgärder utan att det är klart hur och när
renoveringen ska genomföras. Men det är klart att omklädningsrummen skall göras i
ordning.
- Ny organisations för arbetslagen [skriv till]
- Två elevråd, ett för mellanstadiet och en för högstadiet
- Olweusenkäten: SMK ligger bra till jämfört med kommunens övriga skolor men det
finns fall även här som skolan arbetar med baserat på Olweusprogrammet
- Arbete pågår med att ta fram ett bra ”skoldatasystem” för kommunikation mellan
lärare, elever och föräldrar. Prioritet 1 är att systemet är ett bra stöd för
elevernas individuella utvecklingsplaner.
- Som vanligt är konsertprogrammet för året späckat. Information finns på
hemsidan.

§5

Bestämma årets fokusområden. Förslag från SMK: Skolbalen, Fastigheten
Marknadsföring (hur syns vi mer och får fler pojkar att söka SMK).
- Frågan tas upp med nya styrelsen.

§6

Planera inför årsmötet
-

§7

Ekonomi
- Konsertkontot: Jeanette tar fram ett förslag till nästa

-

Hur använder vi medlemsavgiften? Gabriel tar fram ett förslag på hur vi ska
stämma av med föräldrarna vad medlemsavgiften ska gå till.
Firmateckning

§8

Sätta datum för möten under hösten

§9

Övriga frågor
- Avhopp/nyrekrytering. Inga mönster finns i varför man slutar som skiljer sig från
andra skolor i kommunen.
- Innehåll i föreläsningen i studieteknik som SMF finansierar. Fortsatt diskussion på
nästa möte.

§10

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
- Protokollet publiceras på hemsidan.

§11

Mötets avslutande
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