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§1

Mötets öppnande
-

Mötet öppnades

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 89)

§3

Rapport från skolan och Qben
Qben:
-

Inför hösten finns det redan en kö på 45 elever. I stora delar är det barn i åk 3
som söker redan nu för att få plats när de startar till hösten.

-

19/4 invigdes den nya scenen till barnens stora förtjusning., Tyvärr har Qben varit
tvingade att stänga reprummet eftersom utrustning har gått sänder och
försvunnit.

-

Schools out 12/6 i Edsbergsparken förbereds för fullt. Föräldrar som vill vara med
och hjälpa till kan anmäla sig på www.schoolsoutfestival.se

SMK:
-

Undersökning pågår för att se om Kulturskolan kan samlokalisera i SMK:s lokaler
under andra tider än skoltid. Initiativet uppskattas av skolan eftersom det skulle
underlätta för många SMK elever som även går i Kulturskolan. En planering av
lokalanvändningen pågår. I det sammanhanget ska även en ny entré till Qben
utredas samt att försöka flytta in elevstödet i huvudbyggnaden.

-

En förändring av timplanen är beslutad för hemkunskapen. Den innebär en
anpassning till det sätt att arbeta som gäller för resten av kommunen. Ändringen
berör nästa års åk 5 som får hemkunskap i åk 6 i stället för 5.

-

Nya skollagen innehåller skärpta regler om elevers rätt till ledighet. Ett nytt
blankettsett tas fram av kommunen som är mer detaljerad än tidigare versioner.
Bedömningen blir individuell och kan kopplas till uppgifter eleven ska utföra under
ledigheten.

-

Ett arbete pågår för att förbereda en informationsfilm om SMK som ska ersätta
tryckt informationsmaterial till blivande elever.

-

Åk 5, 6 och 8 ska åka på körtävling till Västerås 11/5.

-

Årets Skolavslutningsfest förbereds på Klasro. Ett första informationsmaterial
har skickats ut. Mer följer till föräldrar och elever i åk 9.

§4

Uppdatering av läget på renoveringen av flyglarna
-

§5

Den årliga utställningen av elevarbeten pågår på Edsvik.

Arbetet pågår för att hitta rätt leverantör.

Övriga frågor
-

Skolsköterskans öppettider. Sköterskan arbetar halvtid. Tyvärr har det inträffat
att behov av hennes tjänster har dykt upp när hon inte är på plats. Skolsköterskans
arbete är i första hand förebyggande och ibland är hennes arbete förlagt till andra
platser än hennes mottagningsrum. Akuta behov ska hanteras av normala vården.

§6

Mötets avslutande

Vid pennan

Vivi Nybom
Kommande möte: 22/5
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