Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 62
Tid: 3 mars 2009 kl 19.00

Plats: Personalrummet SMK
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 62)
• Föregående protokoll godkändes

§3

Rapport från skolan
• Aulan avstängd pga akut underhåll
• Kökets renovering kommer att börja. Det blir ett tillagningskök! Ingen annan
renovering bestämd (övriga byggprojekt i kommunen har dragit över)
• Skolan fick ett underskott 2008 (ca 300.000) glaskross (ca 70.000 för SMK),
dyrare el, vikariekostnader, etc
• Besök av Västerås musikklasser (åk4) 19/3. Vår klass kommer att åka på
återbesök i höst.
• Projektredovisningar pågår i alla årskurser. Hitintills har det gått mycket bra
trots problem med aulan. 8:ans redovisning i ensemblespel genomfördes i Musik
1an, vilket blev mycket lyckat. 5:orna har just gjort ett projekt och redovisat
dem. 6:ornas kreativa vecka på gång.
• Nationella prov pågår för åk 5 och 9. 9:orna kommer att delta i utprovning av
nationella prov i biologi.
• Skolmässan i Stinsen var en positiv upplevelse
• 6Ma vann en novelltävling i samband med Julmarknaden i Gamla Stan
• Skolmässan den 24 januari. Hur fungerade det? Många besök. David hade
ordnat en kör med folk från alla klasser och duett av 2 i 9an.
• Tisdag 24 mars Föredrag om samband mellan kost, hyperaktvivitet och ADHD
18.30 Helenelundsskolan. Inbjudan sänds till SMF.

§4

Rapport från Qben
• Familjekväll 5/3
• LAN övernattning 13/3
• Skidresan till Romme blev en succé som ledde till att ytterligare två skidresor
inplanerade Kungsberget 15/3, Romme 29/3
• Disko åk 4-5 20/3

§5

Status för gruppen 25-års jubileum
• Arbetsgrupp etablerad och arbetet pågår

§6

Status för gruppen Föräldradialog
• Arbetet pågår

•

Checklista för info till nya föräldrar i åk 4

§7

Status för gruppen Skola/Arbetsliv
• Dialog pågår med Norrvikens skola för att hitta former för samarbete om
”Arbetsmässa”.
• Arbete pågår för att få in ”arbetslivet” på olika sätt i undervisningen.
• Föräldraföreningen kan hjälpa till att bygga upp en bank med rimliga PRAOplatser

§8

Ekonomi
• Medlemsredovisningen från Hasse

§9

Övriga frågor
• Omklädningsrummen och duscharna i gymnastiken Underhållet är rejält
eftersatt. Vi behöver hjälp av någon förälder som kan beskriva vad problemet
och uppskatta storleken på åtgärderna som behövs.
• Överlämning mellan vikarier och lärare av elevbedömningar. Hur går det till och
finns det någon policy? Ingen fast policy men det finns ett behov av en
”checklista” för att skapa tydlighet och stadga.
• Nästa styrelsemöte flyttades från 18/3 till 31/3

§10

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
• Finns det någon förälder som kan hjälpa till att dra ärendet om gymnastikens
omklädningsrum. ”Besiktningsexpert”
• ADHD/Mat – föreläsning
• Qbens meny och kontoformer (olika före och efter lunch?)
• Hur kommer vi åt skadegörelsen? (Glaskross för båda skolorna ca 150.000:-)
• Protokollen publiceras på nätet?

§11

Mötets avslutande

Välkomna!
Gabriel
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Vivi Nybom, 5Mb
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