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Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 19.00
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Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (#
68)
Dagordningen godkändes, föregående mötes protokoll godkändes
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Rapport från skolan
• Terminen är igång igen. Tyvärr var det problem med värme och vatten
de första dagarna, men det är löst nu (för stunden)
• SMK kommer att delta på skolmässan den 23 januari. I år genomförs
den på Sollentuna Centrum
• Antagningen pågår för fullt till nästa års åk 4. Ca 160 sökande.
• Barn och utbildningsnämnden kommer på verksamhetsbesök till SMK
den 13 april. De har uttryckt intresse att träffa föräldrarna. Finns det
intresse?
• Tankarna kring förändring av 9ornas bal går vidare. Skolan vill
involvera föräldrarna till 9or.
• Vår rektor Ingela Hansson har beslutat sig att börja som rektor på
Edsbergsskolan. Övergången sker senare under våren. Planeringen för
rekryteringen har börjat.
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Rapport från Qben
Renovering och totalsanering av Qben (pga asbest) skall bli klar till den 1 april.
Under tiden använder man eleverådslokalen under aulan används för
rastverksamheten och eftermiddagsverksamheten hålls i matsalen. Däremot
finns det ingen kvällsverksamhet. Trots detta är intresset från barnen stort.
Reseplanering:

Den 22-24 januari blir det en resa till Kungsberget
Resan till Sälen på vinterlovet var populär och platserna fylldes snabbt.
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Mat och måltidsmiljön
Möte för en vecka sedan. Möten planeras cirka var sjätte vecka. Första mötet
ägnades åt att bestämma vad man skall fokusera på; Hygien och attityd skall
prioriteras. Matrådet är återupptaget sedan i höstas. Det finns fortfarande
berättelser om incidenter i matsalen. Barnen har uppmuntrats att berätta om
händelser direkt, så att de inte förvandlas till vandringsberättelser och myter.
Barnens påpekanden måste tas på allvar. Föräldrarna kan hjälpa till genom att
stötta sina barn i det. Gruppens kontaktperson är ansvarig inom ISS för SMK.
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Lokaler och skolmiljö
Planerar ett möte under närmaste tiden.
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Prao
Arbete pågår med att vidareutveckla PRAO för åk 9. Ambitionen är att kunna
arbeta med grupp-PRAO i projektform nästa höst. Arbete pågår föra att
involvera lärarna för åk 7 till 9 i utvecklingsarbetet så att förberedelserna för
PRAO kan ske inom ramen för det ordinarie skolarbetet och PRAO-projektet
genomförs under PRAO-veckan. Nytt möte kommer att ske den 5/2.
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Ekonomi
Vi har fått in mindre pengar i medlemsavgifter i år än vid samma tid förra året.
Vi behöver gå ut med påminnelse på föräldramötet. Påminnelsebrev skickas ut
till alla föräldrar inför föräldramötet den 23/2.
Julskivan som gjordes i höstas och släpptes till julkonserten har redan betalat
sig. Intäkterna från försäljningen är nu större än de belopp produktionen
kostade. 150 skivor såldes på konserten och ca 400 skivor har sålts via ICA
Maxi. Ytterligare skivor finns att köpa hos SMK.
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Övriga frågor
• Vad händer med uppdateringen av hemsidan. Björn ser till att alla
protokoll kommer dit.
• En representant från Häggvikskolans föräldraråd bjuds in till nästa
styrelsemöte.
• Vissa elever har efter nyåret har haft med sig smällare till skolan. Det
har tagits upp i berörda klasser. Det är helt enkelt olagligt och ansvaret
faller på föräldrarna eftersom barnen är minderåriga.
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Vad skall vi informera föräldrarna om?
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Mötets avslutande
Nu är det slut

Vid pennan

Björn Dellås

Gabriel Montgomery

