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Biträdande rektor

§1

Mötets öppnande
•

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 88)
•

§3

Mötet öppnades

Godkändes i befintligt skick.

Rapport från skolan och Qben
•

Qben
o

Skidresan under sportlovet var lyckad som vanligt. Två av musiklärarna
var med som ledare tillsammans med ytterligare två vuxna. Arbete
pågår för att få ordning på den nya ingången som tvingas fram av
nybygget norr om SMK

•

Just nu är det en intensiv arbetsperiod i skolan. Bland annat följande:
o

Deltagande i Future City tävlingen för åk 8. Tyvärr gick de inte vidare
men alla inblandade har uppskattat projektet mycket.

o

Slagverkskonsert finansierad av medel insamlade av föräldraföreningen
i samband med skolans 25-års jubileum var en framgång.

o

Ett antal konserter genomförs just nu med alla klasser utom åk 9.
9:orna har fullt upp med gymnasieintagningar. En ovanligt stor del av

eleverna i åk 9 har sökt fortsatta musikstudier och Gisela har arbetat
hårt med coachning av de som vill.
o

De nya omklädningsrummen till gymnastiken har äntligen öppnat till
glädje för alla.

§4

Genomgång av beslutsunderlaget för eventuellt inköp av en elflygel att ge i gåva till
Sollentuna Musikklasser
•

Musiklärarna har konsulterat en expert på flyglar och tillsammans med honom
kommit fram till att det är mer fördelaktigt att renovera två av tre flyglar och
sälja den tredje för att få ett bidrag till renoveringen. En elflygel håller i ca 15
år medan en renoverad flygel håller i ca 50 år till samma kostnad. Musiklärarna
har därför frågat föräldraföreningen om det är möjligt att få ett
renoveringsbidrag motsvarande värdet av en elflygel. Utredning pågår vilket
som är bästa sättet att hantera överföring av medel.

•

Beslut: Styrelsen beslutar att vi tillskjuter medel för att bidra till
renoveringen. Storleken bestäms senare i samråd med skolans ledning.

§5

Övriga frågor
•

§6

Inga övriga frågor

Mötets avslutande
•

Mötet avslutades

Vid pennan

Vivi Nybom

Gabriel Montgomery

Kommande möten: 19/4, 22/5

