Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll från styrelsemöte #87
Tid: 23 januari 2012 kl 19.00

Plats: personalrummet, SMK
Närvarande:
Åse Mellerstedt, rektor

Erica Funke, 8Mb

Karin Andersson Lönnå, biträdande rektor

Jeanette Eklöf, 6Mb

Agneta Bohlin, 8Ma

Nicklas Skär, 5Ma

Scott Brown, 7Ma

Goran Ovuka, 4Ma

Natasja Kanth, 9Mb

Gabriel Montgomery, ordförande

Anna Lena Lindgren, 5Mb

§1

Mötets öppnande
•

§2

Ordförande önskade alla välkomna till mötet.

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

Dagordningen godkändes, liksom föregående protokoll. Inga övriga frågor
anmäldes.

§3

Rapport från skolan och Qben
•

Vikariesituationen är nu löst. Musikläraren David Stadell ersätts under sin
pappaledighet av Tony Margeta. Inger Lindberg-Iacovoni i 5MB ersätts av
Magnus Koraen under resten av läsåret.

•

Skolverkets skolobservation: SMK har tagit del av ett utkast av rapporten.
Skolan bedömdes kunna förbättra elevsamverkan och användningen av datorer.
Karin har letat goda exempel på elevsamverkan, men det har visat sig att många
skolor fått kritik på denna punkt. Det är däremot svårt att hitta någon skola
som fått ett gott omdöme i den frågan. Det är också svårt att hitta
information om vad som ska anses vara god elevsamverkan.

•

Matsalen och maten: Nya möbler kommer denna vecka. I princip är allt nu klart.
Efter en del inkörningsproblem med logistiken fungerar det nu bra och många

elever tycker att maten är bättre och att det nu finns tillräckligt med mat.
Många bra idéer kom också från eleverna på senaste matrådet.
•

Aulan: Nya gradänger ska inköpas så att det får plats med fyra klasser på
scenen.

•

Lokalfrågor: Ventilationen fungerar nu bra och arbetsmiljöinspektionen har
godkänt den. Skolan har inte fått ny information om kommunens
renoveringsplaner vad gäller skollokalerna. När det gäller byggnationen på
granntomten norr om skolan har man inte heller fått ny information. Det
arbetet beräknas starta i augusti.

•

Renoveringen av omklädningsrummen är nästan klar.

•

Nya betygssystemet: Utbildning av lärarna pågår. Skolan kommer att informera
om betygssystemet på nästa föräldramöte. På hemsidan finns en länk med bra
information från Skolverket.

§4

•

SMK deltog i skolmässan som var på Stinsen den 21/1.

•

Qben fungerar bra!

•

170 elever har testats inför intagningen till nästa läsår.

Rapport om avvecklingen
•

Endast ett tjugotal förslag inkom vid den enkät som genomfördes av SMF och
de flesta förslag rörde sådant som föräldraförenigen redan bidragit till. Frågan
har därför gått till rektor om vad skolan har behov av och som skulle uppfylla
SMF:s stadgar (något som är till nytta för alla elever). Skolans förslag är att
pengarna går till en ny flygel i MU1 - helst elektronisk. Den kommer i så fall att
användas i alla klasser. I kassan finns det ca 100.000 kronor vilket är ungefär
vad en flygel kostar. Ordförande och kassör tar fram ett underlag för
investeringsbeslut till nästa möte.

§5

Övriga frågor
•

§6

Inga övriga frågor

Mötets avslutande
•

Mötet avslutades

Vid pennan

Jeanette Eklöf
Kommande möten: 21/2, 21/3, 19/4, 22/5

Gabriel Montgomery

