Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll styrelsemöte # 80
Tid: 23 mars 2011 kl 19.00

Plats: Personalrummet, SMK
Närvarande:
Nickan
Qben
Eva Lexén
9Ma
Malin den Leur
6Mb
Karin Andersson Lönnå
Bitr. rektor
Anna-Lena Lindgren
4Mb
Åse Mellerstedt
Rektor
Gabriel Montgomery
8Mb/Ordf
Gunilla Nordlund Sivermark 9Mb
Vivi Nybom
7Mb

§1

Mötets öppnande
-

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 79)
-

§3

Mötet öppnades av ordf

Dagordningen och föregående protokoll godkändes

Rapport från Qben
-

Sportlovsresan till Trysil på sportlovet gick galant

-

Qben hade många besök på sport

-

Disko för åk 4-6 fredagen den 18/3 blev så populärt att maxantalet deltagare
uppnåddes och tyvärr fick flera barn vända i dörren pga brandsäkerhetsregler

-

31 nya sökande till hösten är redan registrerade. Häggviks-, och SMK eleverna har
förtur fram till 1/4 2011

-

Påsklovet innehåller ett bowlingäventyr till Kista. Anmälan måste ske i förväg

-

Planering av sommarens aktiviteter pågår. Sex veckor (v 24, 25, 26 samt 31, 32,
33) på Edsvall vid Rösjön ingår. Veckorna däremellan är Qben stängt.

§4

Rapport från skolan
-

Föreläsning med Niklas Ottosson om Nätmobbing genomfördes 22/4. Eleverna var
mycket positiva. Även föräldraföreläsningen på kvällen var uppskattad.

-

Hans Rehnman föreläser om varför alla barn behöver en egen dator i skolan.
Föreläsningen är öppen för föräldrar och intresserade 30/3. Anmälan sker via
kommunens hemsida.

-

InfoMentor är inköpt. Det är en ”lärplattform” som kommer att innehålla mycket av
administrationen kring eleverna och kommunikationen mellan skolan och
elever/föräldrar. I början kommer SMK arbeta interna för att fylla det med
innehåll. Till att börja med får eleverna konton och på sikt kommer alla föräldrar få
konton.

-

SMK har satt upp en frivillig miljögrupp med eleverna som medlemmar. De bidrar
starkt till att utveckla skolans miljöprofil.

-

Arbetet med nya matsalen pågår. Skolan har som ambition att involvera
miljögruppen ovan i utvecklingsarbetet.

-

Arbetet med att förbättra ventilationssystemet pågår. Det sker i två steg: först
åtgärder som löser problemen inom gränsen för åläggandet från arbetsmiljöverket.
Därefter kommer en långsiktig lösning genomföras.

-

En genomgång av värmesystem har visat att det finns ett fel som uppstod under
vintern som ska åtgärdas så att det går att kontrollera värmenivån i klassrummen.

-

Omklädningsrummen i gymnastiksalen kommer att byggas om under sommaren.

-

Elevernas mail i Outlook släcks ner 1/5. Därefter gäller den nya lösningen i Gmail.
Mer information om inloggning etc. finns via kommunens hemsida.

-

Edsviksveckan genomfördes som planerat. Innehållet utvecklas och skolledningen är
imponerad över kvalitén på det arbete eleverna presterar. ”Kreativa veckan”
kommer att genomföras för åk 6 dels med pengar både från skolan och från
Skapande skola (statliga pengar som kommunen ansöker om).

§5

Rapport från arbetsgrupperna
-

Lokal: Nästa möte i gruppen kommer att genomföras 30/3

-

Avslutningsbal: Inget nytt att rapportera

-

SMF: Enkät utskickad till styrelsemedlemmarna för vidare distribution till
klasserna. Gruppen samlas nästa gång när det finns tillräckligt många svar för att
det ska gå att dra några slutsatser.

§6

Ekonomi
-

§7

Inget nytt att rapportera

Övriga frågor
-

Situationen i matsalen diskuterades. Förhållningssätt och schemaplanering på
verkar barnens och personalens situation. Idéer för hur relationen mellan elever
och skolbespisningens personal skulle kunna utvecklas diskuterades. Skolledningen
uppmärksammar frågan och diskuterar med leverantören.

§8

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
-

Styrelsen ser behov av att öka dialogen med föräldrarna. Ett sätt att göra detta är
att ställa frågan före varje styrelsemöte om det finns några frågor föräldrarna vill
att vi ska ta upp med skolledningen. Efter varje styrelsemöte kan det vara lämpligt
att skicka en länk till protokollet.

§9

Mötets avslutande

Vid protokollet

Gabriel Montgomery

