Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll från styrelsemöte 82
Tid: 25 maj 2011 kl 19.00

Plats: hos Gabriel, Vikingavägen 32
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 81)

§3

Rapport från skolan
-

Konserter med tema Negro spirituals har genomförts

-

Förhandsvisning på Anders Grönros film ”Jag saknar dig” sker 12:00 10/6. Stor
uppställning från skolan och regissören för att eleverna ska ta till sig filmen på
bästa sätt. Föräldrarna kommer att få separat information utskickad

-

Avslutning 14/6 kl 9 i Aulan. Ingen lunch serveras

-

Arbete pågår med att anställa lärare inför höstterminen. Bland annat har två lärare
i matte/No är rekryteras

§4

Rapport från Qben
-

Arbete pågår för att utveckla Qbens utomhusverksamhet. Det involverar
diskussion med kommunen om förutsättningar för verksamheten

§5

Rapport från arbetsgrupperna
-

Lokal: Möte har genomförts med ordföranden i Trafik och fastighetsnämnden, Mari
Bergström 11/5. Matsalen kommer att vara färdig så att den kan börja användas 1
september.
Textilslöjden kommer att vara avstängd från och med nästa vecka på grund av
ombyggnaden av matsalen.
Asbestsanering kommer att ske i källaren under sommaren
Planen för åtgärder av ventilationen är klar. En stor del av arbetet kommer att ske
i Häggviksskolans lokaler. Allt arbete kommer att vara klart till höstterminens
start.
Kommunens ambition är att kunna starta ombyggnadsarbetena 2012.
Omklädningsrum kommer att åtgärdas under hösten. En barack kommer att sättas
upp för att temporärt hantera dusch och omklädnad under renoveringen.

En fråga som lyftes med Maria var att mäta luftkvalitet med barn i lokalerna.
Detta har skett och utvärdering ska ske före sommaren.
Förslag att sätta upp ett möte med lämpliga politiker och styrelsen under
höstterminen.
-

Avslutningsbal: SMK och gruppen har genomfört ett arbete som påverkat
riktlinjerna för hur balen ska genomföras. Målet har varit att tona ner
evenemanget för att minska kostnader och få rimliga ambitionsnivåer från alla
inblandade.

-

SMF: Inget nytt att rapportera. Arbete pågår i gruppen för att arbeta vidare med
materialet från föräldraenkäten.

§6

Ekonomi
-

§7

zzzz

Övriga frågor
-

Ansvar för adresslista för klasserna: SMK:s nya skolportal kommer att ge
föräldrarna möjligheter att själva hantera sin kontaktinformation så att de ska
vara ständigt aktuella

-

Datum för första möte i höst (20/9) och årsmöte 26/9)

-

Gabriel avtackades med en blomma för lång och trogen tjänst eftersom han
meddelat sin avgång vid nästa årsmöte.

§8

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?

§9

Mötets avslutande

Vid protokolet

Marcus

Gabriel Montgomery

