Ljungdalaskolans föräldraförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Dag:
Plats:
Tid:
Närv.:
Skolrepr.:

23/4 2013
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-21.00
Marie Götesson, Göran Månsson, Jonas Andersson, Monica Prins,
Gunilla Edvinsson, Ola Persson, Maria Andersson, Wail Badwan.
Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin-Nilsson, Inger Malm.

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Godkändes i oförändrat skick.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Gicks igenom.
• Göran Månsson har pratat med biografen här i Hässleholm och han har fått besked
på att den stora salongen som det får plats 200 barn i kostar ca. 4000 kronor och i
det priset ingår maskinist, film och lokal. Kiosken är alltså inte öppen.
Skolans representanter tipsade om åldersindelning, F-2 och 3-6.
Vi pratade om olika alternativ för vilken veckodag som skulle kunna fungera och
det lutar åt att en lördag är det som passar bäst.
• Anna Güttler tycker att schoolsoft kan vara en informationskanal för föräldra
föreningen. Prata med Johan Stensmar om det skulle gå att lägga en egen punkt
för föräldraföreningen på schoolsoft.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
• Anna Güttler har träffat Tekniska kontoret och diskuterat skolans utemiljö. Det
har tagits bort en klätterställning och ytterligare två lekställningar skall tas bort.
Tekniska kontoret kommer att ersätta dessa lekställningar med en stor
klätterställning. Den blåa ”rutschkanan” är inte bra och behöver bort. Tekniska
kontoret trodde att det var ”föräldraföreningen” som hade ordnat så att den kom
dit men så är inte fallet. Frågan skickas tillbaks till Tekniska kontoret med Anna
Güettler.
• Skolan har fått ett stort preliminärt sparbeting till hösten. Det är inte helt klart
hur stor summan kommer att bli men skolan kommer att bli tvungen att spara,
skolan har lämnat en konsekvensbeskrivning av hur det kan bli om det värsta
sparbetinget kommer. Det har i eftermiddag (23/4) varit möte om detta och
konsekvens-beskrivningarna har då presenterats. 4-5 tjänster kan försvinna om
det blir det värsta sparbetinget.
• Som det ser ut nu kommer fördelningen av klasslärare till hösten se ut som följer:
Förskoleklass:
Ellinor Wennberg och Barbro Martinsson tillsammans
med Camilla Fast, Helene Johansson och Jonas Jonsson.
1:an
Eivor von Mentzer och Linda Lundin
2:an
Karin Rosengren och Erika Grahn
3:an
Jenny Lindberg och Ulrica Kvist

4:or
Anders Blazevic
5:or
Patric Jeppsson och Eva Marie Lidén
6:or
Eva-Gunilla Paulin Nilsson
Matte No 4-6
Caroline Rönnblom
• Utvärderingen av fritids har visat att den åldersindelning som är kommer att
fortsätta.
• Det ligger ett lagförslag vad det gäller nyanlända elever. Det är ett omfattande
förslag som ligger ute på remiss där en av punkterna är att alla modersmålslärare
skall ha lärarlegitimation. Vi får vänta och se vad som händer.
• Alla förskolebarn skall screenas, det innebär att förskolelärarna skall kolla av vad
dessa elever kan .
• Ett nytt lagförslag vad det gäller IUP är på gång. Detta innefattar ett IUP per läsår
istället för två som det är idag. Detta välkomnas av skolpersonalen.
• Nationella proven är på sluttampen. De sista momenten är i nästa vecka (v.18).
Det är ett stort arbete med detta då det kräver mycket personal för att kunna
göra detta. Alla lärare är involverade i dessa prov.
•
Avslutningen ser ut att bli i både kyrkan och på skolan. En arbetsgrupp har
tillsatts som skall jobba på formerna för detta.
• Schoolsoft används mer nu och information läggs ut där. Eleverna från och med
åk. 3 har nu egen inloggning.
• Ljungdalaskolan har fått förmånen att vara delaktiga i ett projekt på Hovdala.
Det är tänkt att skolan skall vara med och utforma former för hur den
pedagogiska verksamheten skall vara där. Det finns en pedagog anställd på
Hovdala
för att hålla i detta. Alla klasser kommer att få ta del av denna förmån. Skolan skall
försöka få möjlighet att göra detta även nästa år.
• Eleverna i F-3 kommer att ha sin vårvandring vid Hovdala i år. Det kommer att bli
på tisdag 31 april.
• Utfärder
Fsk åker till Kristianstad.
1:or promenerar ut till Ola-hus gård.
2:or åker till Skånes djurpark.
3:or gör en Skåne-resa till Österlen och Glimmingehus.
4:or kommer bland annat att cykla till Hässleholmsgården för orientering.
5:or kommer att Cykla, springa, simma som en triatlon.
6:or kommer att vara på Göingevallen och tävla i friidrott.
• Personalen försöker hitta former för hur man skall göra med resor. Tidigare har
man åkt till Kreativum på mellanstadiet men priserna har gått upp och man får
inte be eleverna att ta med så mycket pengar som behövs så det går inte ihop sig.
• 4 juni är det dags för LjungLjungknatet. Den dagen slutar med att 6:orna möter
personalen i brännboll.
§ 5) BARNENS VARDAG I SKOLAN
• Ola Persson tog upp informationen som gått ut från skolan idag (tisdag 23/4) om
en äldre man som försöker locka till sig barn med leksaker. Anna Güettler
informerade att detta är information som kommit till skolans kännedom från en
förälder. Ingen information har kommit från polisen.
• Maria Andersson frågade om den eventuella strejken för Kommunals medlemmar.
I dagsläget vet man inte hur detta kommer att påverka skolan men denna fråga
skall tas upp i ledningsgruppen som har möte imorgon (onsdag 24/4).

§ 6) EKONOMI
Kassa:
12 252: § 7) ÖVRIGA ÄRENDEN
Aktiviteter för barnen i höst
Monica Prins ger som förslag att vi kanske kunde sponsra eleverna med t.ex studieresor
eller cyklar med anledning av informationen från skolan vad det gäller studieresor för
åk.4-6. Vi kollar med lärarna om det kan finnas behov av cyklar och i så fall hur många.
Monica Prins ställer frågan till Eva-Gunilla Paulin-Nilsson.
§ 8) DISCO
Bemanning för kvällen:
Göran Månsson, Jonas Andersson, Ola Persson, Gunilla Edvinsson,
Mathias Edvinsson, Maria Andersson, Helena Hejman, Anna Romberg, Marie Götesson. Vi
måste kolla om vi kan få hit fler vuxna då det är en del av de som ställer upp som inte
kan vara med hela kvällen.
Marie Götesson
öppnar, fixar städgrejor, tar med skolkatalog + telefonkatalogen, papper
och penna, micro, bringare.
Ola Persson
har fixat ljusgrejor.
Mathias Edvinsson
har fixat mörkläggning.
Gunilla Edvinsson
tar med kassaskrin och ”räknare”.
Jonas Andersson
är DJ och har fixat med ljudet.
Anna Romberghar varit och köpt två sorters lösgodis.
Göran Månsson
har koll på resten av de inköp som brukar göras.
Kvällen:Vi träffas i gympasalen 16.30. Vi börjar poppa popcorn med en gång därefter
iordningställer vi lokalen.
§ 9) NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir den 28/5 -2013 kl. 18.30 i Ljungdalaskolan personalrum.
§ 10) MÖTET AVSLUTAS
Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
_____________________________
Ola Persson, ordf.
Marie Götesson, sekr.

