Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2016-09-13
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.30-20

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Jonas Gunnarsson (Bitr. rektor), Eva-Gunilla Paulin Nilsson
(skolrepr.), Göran Månsson, Anna Romberg, Monica Prins, Camilla Karlsson,
Helena Hejman
§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Vice Ordförande Anna Romberg förklarar mötet öppnat.
§ 2) DAGORDNINGEN
Läses upp och godkänns
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Läses upp och godkänns
§s 4) SKOLAN INFORMERAR OCH BARNENS VARDAG I SKOLAN
Utvärdering av fun camp; alla tyckte det var mycket roligt och bra
organiserat. Men vi vill nog hoppa över nästa år så det känns spännande igen.
Idéer att kunna finansiera det väcks, likt grönängen glittrar julmarknad.
Vi bidrog till 6:ornas skolavslutning med 100 kr/elev. De hade en
jättetrevlig heldag den uppskattades mycket, kanske mer pga de var
tillsammans i närområdet
Diskussion kring skolorganisationen, det känns väldigt bra för de flesta
klasserna och för de flesta i personalen, flera nyanställda.

Ingrid Landén kommer vara tfo rektor och Johan Gunnarsson (1okt)
kommer vara en bt rektor. Johan kommer att vara kvar troligen även under
våren. Tjänsten som rektor ligger ute och väntas vara klar innan jul.
Man behöver påminna eleverna att man tar in leksakerna utifrån, så det
kan vara roligt på rasterna. Ett förslag är att ge en julklapp från oss med nya
bollar och hopprep.
4 punkter slog skolinspektionen ner på. 1 studiero, 2 rektor, 3 extra
anpassning vid extra stöd, 4 förutsättning för lärande.
Johan Gunnarsson kom inom och hälsade på. Johan är MA/NO lärare i
grunden varit på ett par skolor i Hässleholms kommun. De senaste åren
engagerad i fackförbundet varpå de senaste 5 åren varit ordf i Lärarförbundets
i Hässleholm kommun. Han ska tillsammans med tfo bestämma hur de ska
fördela arbetet.
Skoljoggen 14/9, 15 och 16 fotografering.
Många sjuka i personalen, mycket pga hög arbetsbelastning. Skolan siktar
på att få tre lärarsystem i hela 4-6. Fördelar med detta är att skapa kollegialt
lärande mellan lärarna.
Läslyftet som alla lärare i Hässleholm går på skapar förutsättningar för att
utmana de barn som ligger lite före.
§6) DISCO
21/10
Strips och ledlampor köper Helena
Godis har Göran koll på.
Marie bokar gymnastiksalen
Jessica köper läsk.

§7) EKONOMI
15 273 kr
16 000 kr på funcamp
3 000 kr till 6:orna.

§8) ÖVRIGA ÄRENDEN

§9) NÄSTA MÖTE
8/11-2016

§10) MÖTET AVSLUTAS
Ordförande förklarar mötet avslutat.

___________________
Anna Romberg, vice Ordförande

Bilaga1
Checklista inför disco
Utskick
Micro
Godis, plastpåsar
Tänger
Soppåsar
Läsk, mer
Bokning
Nycklar
Städgrejor
Stämplar
Klick räknare, kassaskrin
Lampor
Diskjockey
Förlängningssladdar
Adresslistor
Spännband
Stolar o bord

____________________
Helena Hejman, sekreterare

