Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2016-05-17
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.30-20

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Monika Prins, Eva-Gunilla Paulin-Nilsson (skolrepr.),
Camilla Karlsson, Natalie Bredvad-Jensen (Tf Rektor), Jonas Andersson, Ola
Persson, Göran Månsson, Maria Andersson, Jessica Kristell, Anette Andersson,
Anna Romberg, Helena Hejman

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ola Persson förklarar mötet öppnat.
§ 2) DAGORDNINGEN

§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Ordförande går igenom förra mötets protokoll.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR OCH BARNENS VARDAG I SKOLAN
Nya rektorn informerar, hon kommer att sitta till 11 okt 2016. Tyvärr
innebär detta att skolan saknar specialpedagog. Men skolan är kräsen ang vem
som får tjänsten kompetensen är viktigare än att fylla den.
Den 12 apr har en hel del omorganisering skett. De har bytt ut personal,
satt in extra personal. Skolan utreder vad som skett i bla åk 4. Hur ska man
komma till rätta med problemet? Bland annat intervjuer av elever och
personal.

Skolinspektionen har varit här på besök. Detta var ett regelbunden tillsyn,
dvs en planerad besök. Det är till stor hjälp att få tydlighet i sin organisation.
Man har infört rastaktiviteter, Annika håller i aktiviteter flera gånger i
veckan. Camilla har ansvaret för att öppna förrådet med leksakerna.
Skolan ska delta i läslyftet som är ett gediget omfattande program för alla
personal.
Fritids organisationsmässigt kommer det vara lika, men personalen
kommer ev flyttas runt för att få rätt kompetens på rätt plats. Så att utbildad
personal undervisar på rätt plats. De utgår ifrån barnens behov.
Ljungljungknatet, orientering, friidrott och så småningom funcamp.
Göran går igenom vad han vet om funcamp 1/6. Han mailar bilder och
schema till skolan. Styrelsen bjuder på glass och skolan står för kanelbulle till
mellanmål.
Schoolsoft, från ht 2016, kommer det att komma ut mer info genom
schoolsoft.
Från ht kommer personalen ha namnskyltar och man kommer ännu mer
aktivt fråga om vad obehöriga personer gör på skolan och avvisa de som inte
ska vara på skolan.
§6) DISCO
Discot gick bra betydligt mer dans när vi gick aktivt in och stoppade
spring.
§8) EKONOMI
31 028 kr
§9) ÖVRIGA ÄRENDEN

§10) NÄSTA MÖTE
13/9, 18.30

§5) MÖTET AVSLUTAS

______________________
Ola Persson, Ordförande

_____________________
Helena Hejman, sekreterare

