Sollentuna Musikklassers Föräldraförening
Org nr

Protokoll från styrelsemöte # 81
Tid: 28 april 2011 kl 19.00

Plats: Personalrummet, SMK
Närvarande:
Åse Mellerstedt (Rektor)
Karin Andersson-Lönnå (Bitr. rektor)
Anna-Lena Lindgren 4mb
Vivi Nybom 7 mb
Jeanette Eklöf 5 mb
Gunilla Norlund Sivermark 9 mb
Gabriel Montgomery (ordförande)
Marcus Johansson (sekreterare)
Ulrik Åshuvud 7 ma

§1

Mötets öppnande
•

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 80)
•

§3

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla ledamöter välkomna.

Inget att notera

Rapport från skolan
•

8:orna har vunnit regionsfinalen i Teknik 8:an (Se vidare på Uppsala Nya tidning för
mer info, länk finns på SMKs hemsida).

•

8:orna är även med i FinnUp

•

4:orna skall sjunga i Berwaldhallen – Trollringen sviten.

•

Rekrytering av special lärare pågår inför hösten 2011.

•

Stort fokus på matten i hela Sverige och så även på SMK. (Två lärarsystem dvs två
mattelärare i varje klass på lektionerna.)

•

Fler halvklass lektioner fr o m hösten även i de yngre årskurserna för att kunna
”labba” mera.

•

Matte- och NO-verkstad finns och kommer att finnas fr o m hösten 2011.

•

Kommunen kommer att genomföra ett kompetensutvecklingsprogram för alla NOlärare i kommunen.

•

Skolan skall också vara mer entreprenöriell enligt den nya läroplanen.
(Målet/syftet är att skapa fler egenförtagare)

•

PRAOns vara eller inte vara diskuteras inom kommunen.

•

Jobbar vidare med nya läroplanen.

•

Brandskyddet – all personal har just genomgått utbildning och uppdatering har
skett av brandsläckare och skyltar/utrymningsvägar.

§4

Rapport från Qben
•

§5

Svårt att få plats till nya sökande på Qben.

Rapport från arbetsgrupperna
-

Lokal
Maria Bergström – ny nämndordförande. Möte 11 maj kl 18:00
Arbetsgruppen kommer att närvara på detta möte.
Ventilationen måste hanteras under sommaren.
Matsalen är nu helt urblåst och jobbet fortsätter och planen är att den skall vara
klar till hösten.

-

Avslutningsbal
Planeringen fortgår.

-

SMF
Genomgång av enkäten.
SMF behöver söka bättre kontakt och återkoppling till föräldrarna.
Börja jobba med mail med ”teasers” som kopplar till hemsidan så att alla föräldrar
hittar till den information som redan finns.
SMF styrelsen kommer att gå igenom enkäten och återkoppla.

§6

Ekonomi
-

83 föräldrar har betalat för innevarande år (8.300 kronor).

-

I enlighet med SMFs stadgar så tecknas föreningens firma, förutom av styrelsen i
sin helhet, av två personer i förening. Dessa är ordförande ( Gabriel Montgomery )
och kassören (Jeanette Eklöf).

§7

Övriga frågor
-

§8

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
-

§9

Inga frågor.

Protokollet läggs ut på hemsidan.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Marcus Johansson

Gabriel Montgomery

