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Styrelsemöte
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Plats: Personalrummet, SMK
Närvarande:
Gabriel Montgomery, 8MB
Gunilla Norlund Sivemark, 9 Mb
Therese Wiik, 4 Ma
Vivi Nybom, 7 Mb
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§1

Mötets öppnande
•

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 76)
•

§3

Ordförande öppnade mötet

Gärna rätt namn på ordförande kommande protokoll

Rapport från skolan
Fastigheten
•

Fastigheten – renoveringen av matsalen skall nu påbörjas i början av januari –
mål att det skall vara klart hösten 2011.

•

Besök av miljö och hälsa – ojämn värme i skolan, dålig ventilation.

•

8 rum skall målas under jullovet.

•

Golven i korridorerna skall bytas under sportlovet.

•

Toaletterna skall få nya golv där det behövs.

•

Aulan är nu färdig målad och färdig utbyggd.

•

Underhållsplan finns, men skall klubbas av våra kommunpolitiker.

Övrigt
•

I år finns ingen ”praogrupp” - andra satsningar sker bl a ett teknikprojekt
kopplat till entreprenörskap. Alla 8:or är inbjudna till E-lux i januari för att få
se på hur deras produktutveckling går till som en uppföljning av höstens
teknikprojekt.

•
§4

8:orna kommer ha prao under våren.

Rapport från Qben
•

Inget att rapportera.

•

Qben öppnar när skolan slutar vid halvdagar. (Qben har lunchstängt mellan 1314  där av problemet med öppettider ibland.)

•

§5

Qbens personal får beröm av både föräldrar och elever.

Studieteknikföreläsning 2011
•

Kontakt har tagits med Mats Eneroth samt lärarna på skolan. Lärarna
tycker detta är jättebra med eller utan tekniska hjälpmedel. Mats
bedömer att en 3 timmars föreläsning för 8 och 9 är en mycket bra
investering. (Lärarna ser att detta ger resultat). Kostnad ca 12 tkr för
detta. Det är lämpligt att jobba med detta främst inom årskurs 8 och 9,
det lämpar sig inte för ”yngre” årskurser.

•

 styrelsen tog beslut att finansiera nästa tillfälle som då kommer att

hållas i början av 2011.
§6

Rapport från arbetsgrupperna (se nedan för gruppmedlemmar)
Önskemål finns att flytta några föräldrar i 9:an till balgruppen – Gabriel återkommer.
Lokal
Inväntar kommunens beslut i underhållsfrågan.
SMF
SMFs arbetsformer och omfattning utreds.
Bal
Samarbete skall ske med Häggviksskolan.
Möte planerat till 11 januari 2011

§7

Ekonomi
Medlemsavgifter har hitintills inbetalts med ca 7 tkr. (Om alla elever skulle betalt
hade 30 tkr inkommit.)

§8

Övriga frågor
•

Till SMFs styrelsemöten har hitintills ordinarieledamöter kallats. I framtiden
kommer även suppleanterna kallas till SMFs möten.

•
§9

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
•

§10

Vårens möten 20 januari, 23 februari, 23 mars, 28 april, 25 maj.

Protokollet läggs ut på hemsidan.
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