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Närvarande
Björn Dellås, 6Mb
Jaana Gustafsson, 4Ma
Jennie Gunell
Karin Andersson Lönnå
Hasse Ohlson
Gunilla Svenmark
Marianne Braaten
Catherine Ewerlöf Smedberg 5Ma
Anna-Karin Wikström 6Ma
Gabriel Montgomery, 6Mb
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Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet
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Agenda och förra mötets protokoll
Agendan godkändes
Förra mötets protokoll godkändes
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Information från skolan
Skolans 25 års jubileum blev en stor framgång. Det gällde både konserten och
jubileumsdagen på skolan. OBS, Det finns fortfarande fat och kaffekannor kvar i
köket. Ägarna uppmanas att kontanta skolan.
Lärare:
NA vikariefronten diskuterades.
Sökt en ny lärare för nuvarande 4Ma 80 % på ett vikariat
Skolan skall söka projektpengar från kommunen för IKT (Information och
kommunikationsteknik)
Lokaler: Köket och matsalen kommer att renoveras med start under september och
blir klart framåt våren. Under tiden kommer barnen att äta i gula baracken. Då
kommer maten från annat ställe. I övrigt händer inte mycket avseende lokaler.
Skolstart den 19 augusti
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Information från Qben
Rekryteringen av barn till hösten har gått mycket bra
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Information från arbetsgrupperna
Jubileet.
Stor succé helt enkelt. Stort engagemang från föräldrarna i gruppen bidrog jämte
vädret till detta. Det hela slutade i ett överskott på 10 000 kronor.
På nästa möte tittar vi på vilka projekt vi skall driva framåt.
Föräldradialogen håller på med en genomgång av arbetsgrupperna i klasserna.
Vilka fungerar bra, vilka förändringar behövs.
Dialog med de nya 4ornas föräldrar till hösten för att informera om
föräldraföreningen, föräldragrupperna och skolan.
Skola arbetsliv
Arbetsmässa tillsammans med Norrvikens skola i januari
Prao-arbetet: Ambitionen är att ta fram ett antal projekt som eleverna skall arbeta
med under hösten. Just nu pågår generering av projektidéer. Det kan röra sig om att
göra en video om SMK, undersöka vad unga tycker om natur och skog. Vi behöver
fler idéer.
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Ekonomisk rapport
Det ekonomiska läget är bra. Jämfört med andra skolor kan vi se att vi har en
mycket aktiv förening. Det kommer fortfarande in medlemmar (även om de är få).
Därmed avlämnade Hasse sin sista rapport inför styrelsen
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Övriga frågor
Modeshow av 6orna på Edsvik på lördag!
Skolan har en ny hemsida. Gå in och titta på den. Den är mycket bra!
Kan vi lägga ut bilder på barnen på vår hemsida? Föräldrarna kan idag säga till om
deras barn får eller inte får vara med på bild på hemsidan. Vi behöver se över den
policy som gäller.
Nästa års styrelse:
Vi behöver en kassör eftersom Hasse avgår.
Uppmaning till alla att hitta kandidater.
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Nästa möte
Tisdagen den 1 september
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Att kommunicera
Titta på hemsidan!
Matsalen kommer att byggas om med start i höst
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Jubileet gav ett överskott på 10,000 kronor
Tack och adjö och trevlig sommar!

Björn Dellås
Sekreterare

Gabriel Montgomery
Ordförande

