Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll # 86
Tid: 7 december 2011 kl 19.00

Plats: personalrummet, SMK
Deltagare:
Rosemarie Gottlander

7Ma

Malin de Leur

7Mb

Viveka Nybom

8Mb

Goran Ovuka

4Ma

Åse Mellerstedt

Rektor

Renata Barandun

4Ma, 6Ma

Crippe Grues

Qben

Nicklas Skår

5Ma

Gabriel Montgomery

Ordf/9Mb

§1

Mötet öppnades

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 86)

§3

Rapport från skolan och Qben

Skolan
-

December är en intensiv konsertperiod

-

Arbetet med de nya reglerna pågår för fullt. Skolverket ligger efter med sina
direktiv och rekommendationer så skolan gör vad den kan för att få ihop
situationen till en fungerande helhet.

-

Budgetarbetet pågår. En viktig post är datorerna som ska anskaffas så att alla har
sin egen. Hur datorerna ska användas och hur logistiken ska fungera är inte klart.
Målet är att hanteringen av datorerna ska vara klar till september nästa år. En del
av besluten kring datorerna är kopplade till renoveringen av skolan.

-

Logistiken kring nya matsalen har kommit på plats och inkörningsproblemen är lösta.
En viktig faktor har varit att leverantören utökat personalen. Därmed kan
beställningen av de nya möblerna skickas till den upphandlade leverantören.

Qben
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-

Full fart i verksamheten. Ett tag var det stopp för intagning men alla har nu kommit
in.

-

En ny planeringsform har testats där enskilda personer i personalen har fått helt
eget ansvar för en vecka var. Det har varit en spännande upplevelse för andra.

-

Inbjudan till Jullovskul har gått ut

-

Sportlovsaktiviteten har utvecklats så att det är tre stugor i Sälen (två förra
året). Alla platser är bokade.

-

Byggmöte. Arbetet med utemiljön startade i januari 2011. Under sommaren
tillkännagavs bygget norr om skolan. Qubens entré ligger direkt mot byggatan och
diskussioner pågår för att hitta en säker lösning för både dag-, och
kvällsverksamheten.

§4

Rapport om avvecklingen av föreningen
-

§5

Rapport om arbetet med den nya bebyggelsen norr om SMK
-

§6

23/1, 21/2, 21/3, 19/4, 22/5

Övriga frågor
-

§8

Se paragraf § 3

Datum för vårens möten bestämdes till:
-

§7

Skolan kommer att diskutera sina önskemål och tar upp dessa med arbetsgruppen.

En fråga från en förälder i åk 8 har kommit in om elevernas arbetssituation och om
de har för mycket läxor eller ej. Flera elever är otroligt ambitiösa och ibland tar
det sig för stora proportioner. Det är många faktorer som komplicerar tillvaron för
elever i åk 8 och i kombination med en aktiv fritid blir det lätt överbelastning.
Skolan arbetar extra med flera elever, särskilt flickor, för att hjälpa dem ”varva
ner” och sätta realistiska mål.

Mötet avslutandes

Vid protokollet

Viveka Nybom

Gabriel Montgomery
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