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§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades .

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 87)
Dagordningen godkändes, liksom föregående protokoll. En övrig fråga anmäldes.

§3

Rapport från skolan och Qben
Åse och Karin rapporterade att:
•

Konsertprogrammet för vårterminen är klart och delades ut vid föräldramötet.

•

Nationella prov pågår i åk 6 och 9. Nästa år kommer även SO att ingå för båda
årskurserna.

•

Skolledningen ska efter sportlovet träffa en grupp elever för att diskutera
skolavslutningen.

•

Niorna kommer att ha en ”show-vecka” sista veckan före avslutningen.

•

Skolobservationen är klar (genomförs av ett antal kommuner i samarbete) och
resultatet kommer att läggas ut på kommunens hemsida (nås via länk från SMK:s
hemsida).

•

Förberedelser pågår för nu inför Skolinspektionens inspektion.

•

Matsalen är slutbesiktigad men kompletterande åtgärder som ska göras är ännu inte
genomförda. Möblerna är nu på plats. Barnen är mycket nöjda med den mat som nu
serveras! Matrådet i sin nya form fungerar också bra.

•

Omklädningsrummen har slutbesiktigats och kommer att öppnas inom kort.

•

Skolan har inte någon ny information när det gäller renoveringen av huset i övrigt eller
bygget av bostadsrätter på tomten bredvid skolan (”Norrvikens strand”).

•

Intagningen till åk 4 är klar och alla som fått plats har fått besked om detta (för ca en
månad sedan).

§4

Genomgång av beslutsunderlaget för eventuellt inköp av en elflygel att ge i gåva till
Sollentuna Musikklasser
Musiklärarna håller nu på att provspela den typ av elflygel som troligen kommer att
köpas in. Vissa tillbehör behövs också i form av hjul, överdrag och pall. Annat att
fundera på/ta reda på är garantitid, mjukvaruuppgraderingar, serviceavtal etc. Gabriel
gör en checklista inför inköpet och skickar på remiss till musiklärarna.

§5

Övriga frågor
TeknikSM genomförs under våren och skolledningen fick frågan om skolan ska deltar.
Åse och Karin kollar upp det.
Vi diskuterade även nätmobbing och användning av mobiltelefoner på lektioner och
raster. Elevrådet har engagerat sig i frågan om likabehandling och tagit initiativ till en
temadag . Planering pågår.

§6

Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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