Sollentuna Musikklassers Föräldraförening
Protokoll från styrelsemöte nr 71
Lärarrummet, SMK
2010-03-16 kl 19.00
Närvarande
Gabriel Montgomery, 7Mb, ordf
Björn Dellås, 7Mb, sekr
Helena Karlsson, 4Mb suppl
Vivi Nybom, 6Mb
Eva Lexén, 8Ma
Åse Mellerstedt, rektor
Karin Andersson Lönnå, bitr rektor
Jaana Gustafsson 5Mb
Michael Gorringe, 5Mb
Crippe, Qben
Gunilla N Swermark, 8Mb
Catherine Ewerlöf Swedberg, 6Mb
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och den nya rektorn Åse Mellerstedt välkomnades till
föräldraföreningens styrelsemöte
2. Godkännande av föregående mötes protokoll samt godkännande av agendan
Inga anmärkningar fanns på ingendera varför dessa godkändes
3. Rapport från Skolan
•

I samband med snösmältningen, började det läcka vatten in i ett arbetsrum.
Det kan leda till vissa störningar för klass 4Mb

•

På morgonen samma dag som styrelsemötet hade 23 fönsterrutor slagits
sönder på Häggviksskolan/SMK. Åverkan hade också gjorts på en dörr.
Händelsen är polisanmäld. Kommunens säkerhetschef överväger att sätta upp
övervakningskameror för att komma åt problemet med skadegörelsen på
skolan.

•

Bal-mötet: Alla niondeklasser på Häggvik och SMK representerade (utom 1).
Arbete pågår för att föräldrarna till åk 9 ska involvera sig mer i planeringen
och genomförandet av avslutningsbalen för att minimera risken för att
festandet får fel proportioner.

•

Den 13 april kommer skolstyrelsens AU till SMK. Mellan 08:30 – 9:25 finns
tillfälle för föräldrar att träffa dem.
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4. Rapport från Qben
•

Livet som hemlös fortgår en tid till… renoveringen fortsätter. Innan lovet
hittade man lite mer asbest som sanerades under lovet. Hoppas på öppning den
15 maj.

•

Inbrott igen natten mån/tis förra veckan. Valde att stänga hela veckan. Det
blev en bra diskussion bland eleverna. De hade förståelse för att Qben var
stängd

•

Sportlov: Det vara bra aktiviteter i Qben under lovet. Resan till Sälen blev
mycket lyckad. 16 barn i alla åldrar var med.

•

Inför hösten 2010
15 barn har sökt att få plats på Qben.

5. Projektgrupp: Mat och måltidsmiljön
Ett möte har hållits mellan ISS och föräldrarna. Det var ett mycket bra möte där ISS
berättade vad de gjorde åt maten och miljön. Det var mer positiva tongångar än
negativa.
Situationen har blivit bättre
6. Projektgrupp: Lokaler och skolmiljön
Inget nytt att rapportera
7. Projektgrupp: PRAO
Möte med högstadielärarna (arb lag 2) har genomförts för att integrera PRAO för åk 9
i del löpande undervisningen. Målet är att genomföra PRAO som en träning i att
genomföra projekt tillsammans snarare än individuell praktik på arbetsplatser. Syftet
är att höja kvaliteten på PRAO och skapa aktiviteter som är meningsfulla för alla
elever. Ett material kommer att sändas ut med 8orna till de arbetsplatser de PRAO:ar
på med en förfrågan om projekt de skulle kunna genomföra när de blir 9:or.
10 projekt behövs för att alla elever ska få plats. Dessutom kommer det förmodligen
att behövas 10 projektcoacher.
8. Ekonomin
Inget nytt att berätta.
De som fått kontant betalt av någon förälder i samband med föräldramötet sätter in
pengarna på kontot och sänder mail till Jeanette
9. Övrigt
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10. Nästa möte
Nästa möte torsdag 15 april
11. Avslutning
Med detta avslutades mötet.
Vid tangenterna

Björn Dellås

Gabriel Montgomery

3

