Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2015-02-24
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.30-20.50

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Ola Persson, Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Maria Andersson, Monica
Prins, Göran Månsson, Jonas Andersson, Helena Hejman, Camilla Karlsson.
Från skolan: Eva-Gunilla Paulin Nilsson, Erika Gran,

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes i oförändrat skick.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Anna som satt som ordf förra mötet sammanställer protokollet.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
Öppet hus, Det var mycket välbesökt, och trevligt. med fler föräldrar närvarande än på vanliga
föräldramöten. Däremot kanske man skulle avsätta en särskild tid för f-klass eleverna, så barnen och
föräldrarna kan få ett ansikte på de andra föräldrarna och barnen i blivande klassen och man får en
kort information kring hur man arbetar i förskoleklassen.
Det är tillsatt en ny rektor, Kate Ekdal kommer bli rektor, men vet ej när hon tillträder platsen.
Skolan vet inte i dagsläget om det blir en provisorisk lösning vid ett ev glapp.
Jonas på fritids ska vara tjänstledig från klubben, Jenny som tidigare har jobbat i Sösdala ska
ha den tjänsten tills han kommer tillbaka. Jenny är redan på plats.
Eva börjar den 15 mars, Gunnel börjar också som resurs i de äldre klasserna.

Nationella proven har kommit igång, under veckan ska eleverna åka skridskor, projektet med
Wanås fortsätter. 12/5 åker alla dit diskussioner med bussbolagen pågår. Fredagen den 22/5 blir det
vernissage. Uppspelet kommer att ske under dagtid, de föräldrar som kan får gärna komma som ett
öppet hus.
Klasserna har varit och tittat på Miro utställningen och sedan skapat teckningar i ateljen på
kulturhuset.
13/5 springer eleverna Ljung Ljung knatet 2015 vilket brukar vara mycket omtyckt och
spännande.
Lärarna informerar om Lekoteketets nuvarande status. Jonas har varit lite ansvarig för vissa
aktiviteter på rasterna, men man vet inte om någon kommer ha möjlighet att genomföra det nu. En
annan tanke som kom upp var att kanske ska man ska flytta pingisbordet från innegården till de
yngre barnens sida. Detta för att se om det blir ett uppsving av intresset. Anna G hade varit på möte
och informerat lärarna om en viss satsning på rastvärdar. Under våren får vi se om någon vill
vidareutveckla rastaktiviteterna ytterligare. lite likt tex Läredaskolans modell el en Norsk modell där
äldre elever med stöttning av yngre genomför aktiviteter för de yngre eleverna. Men inget av detta
har tagits beslut på.
Schoolsoft, flera lärare har fått ytterligare utbildning och troligen kommer arbetet med
schoolsoft att öka med tiden. Dock ska omdömena som skrivs på våren för att tas upp i sep igen för
att syfta framåt synas för föräldrarna på schoolsoft redan nu för de elever som har inloggning. Några
klassföräldrar upplever att det saknas information på schoolsoft tex omdöme el minnesanteckningar.
En önskan från föräldrarna i de äldre åldrarna att öka informationen om eleverna och allmän
skolinfo.
Ersättnings datorerna till de stulna dator har kommit till skolan.
§5) BARNENS VARDAG I SKOLAN
Klubben, föräldrarna tar upp att eleverna upplever att klubben har brist på material,
aktiviteter och stimulans. De äldre vill hellre in på Karlavagnen igen, frågan var dock om det är
materialet el de andra eleverna som lockar. Samtalet gick kring personal byte, ev omorganisering
inför ht. Man efterlyser akut aktiviteter på fritids. Inte dyra exklusiva det räcker att det händer
anordnade planerade aktiviteter, som följer ett schema tex pyssel mån, ons och bakning varannan
fre. Detta ökar insynen för eleverna, man ser en struktur och vet vad man kan förvänta sig av dagen.
Men en satsning av material och organisering av lokalen inför hösten är ett måste.

§6) ÅRSMÖTE

Alla som sitter på poster, vill sitta kvar. Så valberedningen behöver inte söka aktivt efter
styrelseledamöter. Årsmöte och konstituerande möte bestämdes till den 14 april 2015. Ola kommer
att skriva verksamhetsberättelsen för 2014 som därefter mailas ut till styrelsen på remiss.
Verksamhetsberättelsen samt inbjudan till årsmötet kommer att diskuteras på mötet den 14 april
2015.

§7) EKONOMI
20021kr efter betningen av bio.
§8) DISCO
Lappar sätts upp på Läreda och Ljungdalaskolan. Vi går igenom checklistan bilaga 1 och
kollar av vem som tar vad. Inga oklarheter. Göran hör av sig om chips och popcorn om det behövs.
§8) ÖVRIGA ÄRENDEN
Bekymmer kring några av 6:ornas beteende bland annat när de cyklat mellan Läredaskolan
och Ljungdalaskolan. Föräldrarna kommer bli informerade om vad som beslutas kring ärendet.
Detta är bekymmersamt eftersom skolan är ansvarig för eleverna och de utgör en fara för sig själv.
Tidigare har en åtgärd varit att om eleverna inte kan visa på eget ansvar vid förflyttningen mellan
Läreda och Ljungdala så har de riskerat att inte fått följa med på skolresan.
Vi väcker frågan om vad vad vi ska göra med pengarna. Förslag på hoppborgs tema ala
Grönängsskolan eller konsert.

§9) NÄSTA MÖTE
Årsmötet 14 april, (20 mars disco, 19 maj)
§10) MÖTET AVSLUTAS

______________________
Ola Persson, Ordförande

_____________________
Helena Hejman, sekreterare

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

