Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 63
Tid: 31 mars 2009 kl 19.00

Plats: Personalrummet SMK
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 63)
• Protokollet från föregående möte inte klart. Godkänns vid nästa styrelsemöte.

§3

Rapport från skolan
• Talangjakten pågår för fullt och ska avhållas fredagen före Påsklovet
• Vecka 16 spelar åk 9 in en skiva
• Efter Påsk har åk 4 en musikal Pojken och Trollet som framförs på SMK
• Verksamhetsbesök. Förvaltningschef Leif Hildebrandt och Eva-Lotta
Kastenholm, tf chef för kommunala skolan hälsade på 31/3. Alla skolor i
kommunen besöks. Vilka strategier har SMK för att få så högt meritvärde som
möjligt? De träffade med elevrådet och blev imponerade av elevernas
vältalighet och förmåga. Skolhuset diskuterades. SMK har skrivit till kommunen
och påpekat att skolan prioriterats ner under de senaste 10 åren. Det
eftersatta underhållet börjar bli besvärande. Inget underhåll kommer att ske
under 2009 (utöver skolköket).
• Nationella prov i åk 9: utprovningsomgång i biologi. Häggvik utprovar kemi.
Behöver ej tas med i betygsbedömningen – läraren avgör.
• Årets Olweus-enkät har besvarats.
• Förfrågan till föräldrarna om hjälp med analys av gymnastikhallens tillstånd gav
två föräldrar som ställer upp och hjälper till.
• Andra delen av kursen i studieteknik (snabbläsning) har genomförts med
positivt utfall.
• Katarina Rehnfelt är fortsatt sjukskriven till 16 maj.
• Åk 4 från Västerås Musikklasser besökte SMK. Lyckat besök.
• Planeringen av besök av lärare/barn från Turkiet och Frankrike i full gång.

§4

Rapport från Qben
• Besöksiffrorna går ner nu när våren kommer (det stämmer med tidigare år).
• Under Påsklovet är Qben öppen och har aktiviteter måndag till onsdag
• Resan under Påsken till Tjeckien genomförs i år för 4 året i rad.
• LAN 17/4 för åk 5 till 9 (genomförs en gång i månaden)
• Qbens öppettider: Kvällar har Qben öppet för i första hand medlemmar mellan
12 och 16 år. Må – to 18:30 – 22:00, fre 18:30 – 24:00 (idrottshallen 20:00 –
22:00), lö 19:00 – 24:00
• Grill och familjekväll 7/5: BBQ (i samarbete med Vinn), Tryggt och Snyggt,
Farsor & Morsor, Ungdomspolisen, Politiker med flera kommer att delta.

•
•
•
•

Qben finns på Face Book
Fritidshem: Kommunen har fastställt taxan. Qben blir fritidshem från 1/8
2009. Ansökan kommer att ske via skolval på kommunens hemsida.
Sommardagskollo (för femte året i rad) kommer att genomföras på Edsvall. Det
finns plats för ca 30 elever.
Ett bra informationspaket kring Qben, verksamheten och det ätbara som kan
köpas där tas fram. Bakgrund, fakta och varför upplägget ser ut som det gör
ska tas fram. Viktigt för att varje år kunna parkera den ständiga frågan kring
vad som serveras på Qben. Glöm inte kontona – det kan styra vad barnen
får/kan köpa.

§5

Status för gruppen 25-års jubileum
• Planering pågår för fullt.
• 25-års grupperna i klasserna kallas till möte den 14 april för att lägga fast
allting
• Jennie kontaktar Magdalena Thaysen för att kolla om vi kan få ihop en
föräldrakör till just detta tillfälle.

§6

Status för gruppen Föräldradialog
• Repr från föräldraförening deltar på föräldramöte 5 maj.

§7

Status för gruppen Skola/Arbetsliv
• Beskrivning av PRAO-året och Föräldraföreningens insats med att hitta projekt
till elever i ÅK 9. Förslag: Engagera en förälder att komma och berätta om hur
man driver projekt.
• Samarbete med Norrvikens skola

§8

Ekonomi
• Nya medlemmar kom till efter föräldramötet. Mars månads bokslut är inte
klart.

§9

Övriga frågor
• Barn från Häggviksskolan som kommer vid fel tid blir tillsagda – personalen kör
ut dem och ibland slängs maten. Reaktioner har kommit. Vissa schemaproblem –
de slutar tidigt och vill inte vänta. Inte bra – känt problem.
• Ny möblering i matsalen - inte helt praktiskt. Det har tagits upp på matrådet
men man vill ändå pröva…

§10

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
• 25-års jubileet: ”önskelista” till föräldrarna om allt som behövs för att göra
jubileet till en framgång. Underlag kommer från arbetsgruppen.
• Skola/Arbetsliv: Förklaring av PRAO-arbetet om förfrågan om projekt.
• Qben: Beskrivning av allt som har med mat och kafeteria att göra. Vad som
säljs och varför.

§11

Mötets avslutande
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