Möte Referensgruppen 4/5-2015

Närvarande:
Linda Legault, Joakim Nygren, Louise Backa, Ganimete Osmani, Eva Berg Petersson,
Josefine Andersson, Elvir Kosovac, Diana Jepsson, Mia Hallabro, Stefan Lindh, Angelica
Björk, Rickard Nilsson.

Fritids informerar:
Alla treor är snart nedflyttade till mullvaden, det avslutas med ett disco.
Inskolning sker två dagar i vecka 20. Förberedelser för de 49 nya barn som skall börja i
förskoleklass. Ny personal kommer att behöva rekryteras.
F-klass till tredje klass var ute på vandring med tipsrunda i Möllerödsskogen på
valborgsmässoafton.

Ett matråd har inrättats där en deltagare ifrån varje klass deltar och får lämna sina
synpunkter angående kosten. I skolköket har Anita börjat arbeta.
Den 1/6 kommer det att vara friluftsdag för Förskoleklass till tredje klass.

Entreprenöriellt lärande har fått kontakt med höghuset Pärlan som är beläget vid
Kvantum. Där kommer det att anordnas en vernissage den 5/6, arrangörerna är
sjätteklassarna.
Pengarna som Grönäng glittrar drog in kommer på elevernas önskemål att gå till
FunCamp den 9/6.

Loppis anordnas den7/6 på Grönängskolan. Denna loppis anordnas för att samla in
pengar till en skola i Ungern.
Alla klasser på Grönäng har fått se en film om hur det ser ut i skolan i Ungern dit
pengarna skall skänkas.
Det tas gärna emot skänkta saker som kan säljas på loppisen.
Det är årskurs 6 som anordnar loppisen med hjälp av Carolina som ett projekt i
entreprenöriellt lärande.

Schack
4 st. har varit i Kristianstad och deltagit i en schack tävling och där hamnade man på
nionde plats.
Årskurs 4-6 planerar för en schackturnering på skolan
Nationella prov inom SO och No är frivilligt detta år. Grönäng har valt att avstå ifrån
deltagandet 2015.

Textil lärarinnan Bodil går i pension i september. Rekryteringen av ny personal till
tjänsten är igång. Tanken är att en 80 % tjänst skall delas upp på Grönängsskolan och
Västerskolan.
Inga nya lärare är ännu tillsatta men arbetet med detta är i full gång.

En ny fasadskylt har varit på tal, ett flertal förslag har varit uppe men det inväntas fler
innan beslut tas.
Samordnare och syvare har arbetat fram en aktivitetsplan för studie och
yrkesvägledning för varje årskurs.
Denna plan fick lärarna planera in i göra–nu-utvärdering

Önskemål finns att dagordningen till Referensgrupps mötet finns tillgängligt på
SchoolSoft någon vecka innan mötet. Detta kanske kan ske i samband med kallelse till
mötet.
Ingen lösning på parkerings problematiken har kommit.

Julklappsaktionen där pennor samt suddgummi m.m. skänktes har resulterat i en
uppskattad film ifrån när dem mottagit julklapparna, som visats i klasserna.

Gymnastiksalen ligger i planeringslista för en renovering. Detta beräknas att ske inom
en 5 års period.
Med tanke på förra helgens inbrott där det försvann bland annat Ipads och datorer
kommer nu ett nytt passagesystem införas samt att nya dörrar kommer att installeras.
Även ett nytt larmsystem kommer att installeras.

Sekreterare
Angelica Björk.

