Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Styrelsemöte
Tid: 22 maj 2012 kl 19.00

Plats: personalrummet, SMK
Närvarande:
Goran Ounku, 4Ma
Mattias Spoormaker, 4Mb
Anna-Lena Lindgren 5Mb
Helena Berg, 5Ma
Jeanette Eklöf, 6Mb
RoseMarie Gottlander, 7Ma
Vivi Nybom, 8Mb
Åse Mellerstedt, rektor

§1

Mötets öppnande
Gabriel var sjuk och Jeanette tog rollen som ordförande.

§2

§3

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 90)
o

Dagordningen godkändes.

o

Tre övriga frågor anmäldes (se nedan).

o

Föregående protokoll godkändes.

Rapport från skolan och Qben
o

Åse berättade att åk 5,6 och 8 varit på körtävling i Västerås och att allt hade
fungerat mycket bra. Åk 8 vann i sin grupp. Mer info till föräldrarna kommer på
Vårkonserten.

o

Förutom vårkonserten har 9:orna en show. Temadagar och museibesök genomförs
också under denna period.

o

Resultatet från skolinspektionens bedömning (som avser efterlevnad av skollagen)
har inte kommit än. Alla föräldrar kommer att få information hem till sig.

o

Kundenkäten som genomförts i åk 5 och 8 är nu sammanställd. När det gäller
föräldraenkäten ligger SMK över medelvärdet i Sollentuna skolor inom samtliga
områden i åk 5. I åk 8 är resultatet något lägre, men fortfarande ett bra
resultat. Kommunen lägger ut sammanställningen av enkäten på sin hemsida och en
länk kommer att finnas från SMK:s hemsida.

o

Rekrytering av vikarier till hösten pågår (till åk 6), Magnus S och Inger.

o

Installation av nätverk pågår inför den kommande ”datoriseringen”, men arbetet
har dragit ut på tiden. Ett enda företag jobbar med det för alla skolor i
kommunen. Sollentuna kommer inte att ha ”fria” datorer. De pc leasingdatorer
som andra skolor i kommunen skaffat, har inte fungerat bra utan det har varit
mycket fel på dem. Ett annat problem är att datorerna inte håller för att
transporteras mellan hemmet och skolan varje dag. Kommunen har beslutat att
alla elever ska ha tillgång till en dator, men inte att alla ska få en dator. SMK har
ännu inte beslutat vilken lösning skolan kommer att införa i höst för att få bäst
valuta för pengarna. De har dock inte full frihet utan är styrda av den
upphandling kommunen gjort.

o

Nickan informerade från Qben om att det är sommarkollo vecka 24-26 och 3133, veckorna däremellan är det stängt. Ca 30 barn är anmälda.

o

207 barn är inskrivna på Qben och 88 barn står i kö. Barn på SMK och Häggvik
har företräde.

§4

Uppdatering av läget på renoveringen av flyglarna.
Skolan har gjort en direktupphandling för renovering av flyglarna mot tre
anbudsgivare. Åse kommer att kontakta Gabriel (ordförande) och Jeanette (kassör) när
offerterna kommer in. Ett avtal ska ha tecknats innan skolavslutningen och de
praktiska detaljerna ordnas mellan Åse, Jeanette och Gabriel.
Under detta läsår har 7 familjer betalat medlemsavgift och en felinbetalning skett av
en betalning till en klassfest. Styrelsen enades om att felinbetalningen skulle
återbetalas men att de inbetalade avgifterna tillfaller föreningen.

§5

Övriga frågor:
Klockor på skolgården saknas, vilket gör att många av de yngre eleverna kommer för
sent till lektionerna.
Otillåtna sidor på Internet (diskuterades ovan under punkt 3)
Insamlingar till skolresor har varit ett problem i vissa klasser och riktlinjer
efterfrågades. Skolan vill inte vara delaktig i insamlingar eftersom skolresor sker på
fritiden. Föräldraföreningen tog fram råd och riktlinjer 2004 i denna fråga och de
finns i elevpärmen Flik 17.

§6

Mötets avslutande
Detta möte var föräldraföreningens sista möte. Nästa termin tar ett föräldraråd över
och rektor blir då ordförande.

Vid pennan
Jeanette Eklöf
Protokollet justeras
RoseMarie Gottlander

