Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 75
Tid: 20 oktober 2010 kl 19.00

Plats: Musiksal 1, SMK
Närvarande:
Lotta Larsson
Jeanette Eklöf
Ulrika Åshuvud
Karin Andersson Lövnå
Therese Wiik
Anna-Lena Lindgren
Vivi Nybom
Marcus Johansson
Gabriel Montgomery
Åse Mellerstedt
§1

Mötets öppnande
•
•

•
§2

Ordförande reflekterade lite kring årsmötet och det höga engagemanget i olika
frågor.
Ordförande redogjorde lite för hur föreningen historiskt jobbat via olika former
av projektgrupper. Projektgrupperna har jobbat tillsammans med skolan för att
supporta i aktuella frågor.
Sekreteraren är normalt befriad från arbete i olika projektgrupper.

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 74)
Dagordningen godkändes av mötet.

§3

Formalia efter årsmötet
Inget att rapportera

§4

Rapport från skolan
•

Fuktskada under våren 2010 har åtgärdats. Därefter gjordes en luftmätning för
att följa upp fuktskadan. Vissa åtgärder kvarstår för att ”ta död” på vissa
mögelsporer som kvarstår. Tekniska kontoret föreslår en ”ozonbomb”.
Ventilations- och värmesystem är slut och måste åtgärdas för hela skolan. Skolans

•
•
•

yttertak är också slut och måste åtgärdas. Billy Holmberg fastighetschef och
politiker är Lennart Gabrielsson. Det finns olika ritningar, senaste hösten 2008
gjordes en stor genomgång och presentation. Därefter ekonomisk kris och allt
lades på is. 70 fönster kommer att åtgärdas under vecka 44.
2012 finns det 5 Mkr reserverade – vilket är ”kaffepengar” i sammanhanget.
Det finns inga beslut kring ytterligare medel för renovering taget i
kommunfullmäktige.
Utbyggnad av scenen har skett med 17 m2 för att underlätta olika former av
framföranden.
100 Mkr sätts av varje år för renovering av kommunens fastigheter.
En renovering av skolan kommer att leda till att större del av skolpengen går till
hyra.
Omklädningsrummen kommer att renoveras under sommaren.
Matsalen – start renovering våren 2011?
Nya vitvaror kommer till hemkunskapen inom kort.

•

Circonova var på besök och det var fullsatt – över 60 personer (föräldrar)

•

Skolportal – jobbar med att hitta en bra portal för gränssnitt mellan skola och hem.

•

Politikerna har klubbat kommande års läsårsdata. Alla skolor i kommunen kommer
att ha lov samtidigt. 22 augusti 2011 är det skolstart.

•

Skolan blev ej Olveus certifierade p g a vissa brister ( ej skickat in rätt antal
papper till rätt myndighet dvs ingen kritik på själva arbetet i sig.)

•

Öppet hus nu på lördag.

•

16 december är det julkonsert och 17 december (fredag) förslag att skolan skall
vara stängd. Sovmorgon till kl 10:00 men Qben kommer att vara öppen. Skolan är
öppen bl a biblioteket från kl 08:00. Inget är av ovan är dock spikat utan ett
förslag dvs vi återkommer i denna fråga inom kort.

•
•
•
•
•

§5

Rapport från Qben
• Qben har bra hemsida www.qben.se
• Krippe ej närvarande.

§6

Bestämma årets fokusområden. Förslag från SMK: Skolbalen, Fastigheten
Marknadsföring (hur syns vi mer och får fler pojkar att söka SMK).

Lokalerna: att hantera fastigheten är ett ständigt pågående arbete för skolledning och
lärare som tar energi från det de egentligen ska göra; utbilda våra barn.
Avgångsbalen för åk 9: det är en återkommande fråga för skoledning och föräldrar i
åk 9 hur avgångsbalen ska hanteras så att den blir en bra upplevelse för alla.
Föräldraföreningen har tidigare engagerat sig i frågor kring skolresor och klasskassa
för att skapa ramverk som fungerar som rådgivning till berörda föräldrar. Det finns
ett behov av samma typ av ramverk för skolbalen.
Arbetsformer för föräldraföreningen: Under flera år har medlemsantalet i
föräldraföreningen legat på ca 1/3 av föräldrarna med barna på SMK. De

medlemsavgifter som kommit in har under flera år gått till en föreläsning i studieteknik
för åk 8 och 9. Flera oberoende källor har indikerat att vi behöver se över vårt sätt att
arbeta och det resultat vi vill åstadkomma.

Marknadsföring av skolan: det vore bra för skolan om det fanns fler pojkar i varje
SMK klass Förslag att eleverna själva skall ta fram marknadsföringsmaterial i detta
avseende. 1/3 pojkar normalt i varje klass. Denna fråga kan ej hanteras av
föräldraföreningen.

§7

Ekonomi. Diskussion om Föräldraföreningens fortsatta formella form (fortsättning på
det som startade på årsmötet).
•

§8

Övriga frågor
•

§9

Hänvisning diskussionen på årsmötet, se det protokollet för ytterligare
information.

Inga

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

§10

Mötets avslutande

Vid Pcn
Marcus Johansson

