Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 64
Tid: 27 april 2009 kl 19.00

Plats: Personalrummet SMK
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 62 och 63)
• Godkändes med justeringar

§3

Rapport från skolan
• Mitt i Sollentuna har uppmärksammat SMK:s och Häggviksskolans situation vad
gäller fastighetens skick. Två hantverkare från kommunen kommer att gör vissa
grundläggande insatser för att justera de värsta problemen.
• Informationsmöte för åk 4, 19:00 5 maj. Föräldraföreningen deltar och
beskriver sin verksamhet.
• Resultatet från kundundersökningen pilen (elever och föräldrar åk 5 och 8)
Resultatet är relativt gott för SMK. Rapporten kommer att läggas ut på
hemsidan.
• Comejniusprojektets två andra deltagare från Frankrike och Turkiet kommer
till SMK 25 till 29 maj.
• Årets bal för åk 9, 2 juni på Klasro tillsammans med Häggviksskolan
• Edsviksdagarna 3-5 juni med vernisage och modeshow under temat
FÖRÄNDRING DRÖM OCH UTOPI. Åk 8 och 9 kommer att delta under ledning
av bildläraren. går av stapeln v 23 med början på onsdag den 3 juni med
vernissage kl 13.00- ca 13.45. MODESHOW : 9ma och 9mb kommer att vara på
Edsvik den 5 juni hela dagen dvs. kl 09.00-18.00 MODESHOW
(utomhuscatwalk): Skolföreställnig kl 14.00-ca 14.45. ALLA ÅRSKURSER ÄR
VÄLKOMMEN ATT DELTA. INGEN ANMÄLAN BEHÖVS. Modeshow för
allmänheten kl 17.00
• Årets talangjakt är genomförd med deltagare från alla klasser. Det blev lyckat
med bland annat levande djur på scenen!
• Extra antagningsprov för en plats i åk 7 och eventuellt 2 eller 3 i åk 6. SMK har
en intressekö för barn som får tillfälle att pröva in.
• Kreativa veckan genomförs v
• Fredagen den 1 maj, klockan 20:00 på TV4, deltar klass 5Ma i UNICEF:S
Humorgala direkt från Cirkus tillsammans med Måns Zelmerlöf.

§4

Rapport från Qben
• Portalen för att välja fritidshem är öppnad. SMK och Qben kommer att vara
med på ett informationsmöte 28 april för att reda ut detaljerna för hur
verksamheten. Verksamheten kommer att omfatta 10 till 12 år mellan klockan
14 och 17 på vardagar.

•

Information om sommarverksamheten har sänts ut till alla föräldrar.

§5

Status för gruppen 25-års jubileum
• Arbetet pågår enligt plan. Föräldrar från alla klasser är engagerade för att
hålla i olika aktiviteter, bland annat loppis och porslinskrossning. Elevrådet är
engagerat för att också hålla i aktiviteter.

§6

Status för gruppen Föräldradialog
• Inga möten har genomförts sedan förra styrelsemötet.

§7

Status för gruppen Skola/Arbetsliv
• Samarbete pågår med Norrvikens skola för att genomföra en arbetsmässa
under HT09.
• Förfrågan har gått ut till alla föräldrar om projekt som eleverna kan genomföra
under hösten.

§8

Ekonomi
• Hasse har skickat ut status och antalet medlemmar är uppe i nivå med tidigare
år.

§9

Övriga frågor
- LokalTV – Vi kommer förmodligen att gå med i Lokaltv föreningen.
- Skolmaten – Förslag på att föräldrar gör studiebesök vid ett antal tillfällen för att
bilda sig en egen uppfattning.
- Bevakningskameror etc – Det finns goda erfarenheter från andra skolor. Underlag
från dessa kommer att hämtas in för att ta del av deras erfarenheter.
- Elevrepresentant på föräldraföreningens styrelsemöte – Jennie tar med sig Simon
till nästa möte
- Varför bytte vi design på skoltröjorna? – Elevrådet styr över designen och hade
bestämt att de ville ändra.
- Ändrat sista möte för terminen – 4/6

§10

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
• Det justerade protokollet

§11

Mötets avslutande
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