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§1

Mötets öppnande
•

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 77)
•

§3

Ordförande hälsade alla välkomna.

Inga synpunkter på fg års protokoll.

Rapport från skolan från Åse och Karin
•

9:orna har haft sin första yrkesvecka (ersätter PRAO) och hade presentationer
under innevarande vecka. Åse och Karin var imponerade av deras prestationer.

•

Renovering under julloven har genomförts (7 nymålade klassrum, nya mattor
kommer under sportlovet)

•

Arbetsmiljöverket har varit på inspektion under denna vecka: Nedslag på den
undermåliga ventilationen.

•

Kundundersökningen årskurs 5-8 är fördröjd p g a ny upphandling

•

Ansökningsperioden pågår för fullt (ca 200 ansökningar) – rekord.

•

Skolmässan i Stinsen nu på lördag den 22 januari 2011.

•

16 februari är det föräldramöte i respektive klass.

•

Ny läroplan ”LGR 11” fr o m augusti 2011. Skolan tycker detta känns mycket
positivt och kommer bl a ge en ökad tydlighet.

§4

§5

Rapport från Qben
•

196 inskrivna barn per idag.

•

Ett bra jullov med mellan 20-25 barn per dag.

•

Sminkkurs för att få mer tjejer på kvällarna.

•

Gymmet är klart. Det används av både barn och lärare.

•

Sportlovet – resa till Sälen med 16 ungdomar.

•

Mathias Åsen är tillbaka fr o m slutet januari.

•

Pelle Sundqvist har kommit tillbaka.

•

BUN besökte Qben i veckan.

Rapport från arbetsgrupperna
Lokal
•

Önskemål finns från SMF att träffa skolledningen för att diskutera vilken
omfattning/inriktning SMF skall jobba.

•

Tanken är att presentera en plan för det fortsatta arbetet.

•

Efter valet har kommunen fått en ny nämnd: Trafik och Fastighetsnämnden
som skall hantera dessa frågor.

SMF
•

SMF är en ideell förening och inte en ekonomisk förening.

•

Stadgarna skall läggas ut på hemsidan.

•

Samtal förs med Häggviksskolan.

•

Support önskas från föräldrarna i årskurs 9.

•

Diskussion förs för att hitta en lämplig nivå.

•

Viktigt att jobba på att eleverna stannar kvar på balen och inte drar vidare

Bal

på ”stan”.
•

Det finns en policy för skolresor som SMF tagit fram. Detta dokument kan
användas som inspiration till eventuellt kommande styrdokument.

§6

Ekonomi
•

Fram t o m idag har vi fått in 7.200 kronor till föräldraföreningen för
innevarande år.

•

Vi gör en ny ”drive” på att få in mera pengar på föräldramötet den 16
februari.

§7

Övriga frågor
•

Pg-nummer till SMF är följande: 479 11 55 -7

•

Den 22 mars kommer Niklas Ottoson till skolan och håller föredrag för årskurs
4-9 kring nätmobbning och digitala kränkningar. På kvällen kommer föräldrarna
att inbjudas till motsvarande föredrag.

•

15 februari kommer föreläsningen i studieteknik (för 8:or och 9:or) att hållas
på skolan (beslut i protokoll 77).

§8

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
•

§9

Protokollet läggs ut på nätet.

Mötets avslutande
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