Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2016-11-29
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.00-20,30

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Johan Gunnarsson (bitr Rektor), Göran Månsson, Anna
Romberg, Joakim Asp (Rektor), Anders Götesson, Eva-Gunilla Paulin Nilsson
(skolrepr.), Jonas Andersson, Jessika Kristell, Maria Andersson
§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet förklarades öppnat av Vice Ordförande Anna Romberg,
§ 2) DAGORDNINGEN
Vi går igenom dagordningen.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

§ 4) SKOLAN INFORMERAR OCH BARNENS VARDAG I SKOLAN
Joakim berättar om sig själv, bland annat att han längtat hit.
Joakim har önskan att vi tar upp likabehandlingsplanen nästa gång.
Skolan önskar input kring ordningsreglerna som ska fastställas. Dessa kommer
läggas upp på schoolsoft, ev även på hemsidan. Alla på mötet läser igenom
reglerna och diskuterar dessa. En av punkt sticker ut och vi önskar att
formulera punkten "vi på skolan pratar på ett sätt så alla förstår" till "i skolan
pratar vi svenska i den mån man kan" eller liknande.
Personaldelen: f-klassen, har varit på plats. De ska bli 3 ordinarie, Emma
från fritids. Klass 1 har haft en obehörig vikarie, tjänsten låg ute i två gånger.

Elin Hörberg har fått tjänsten och har redan börjat tillsammans med Karin
Rosengren som tillfälligt kommit tillbaka från pension. Klass 2 Erika är
sjukskriven fram till jul, Camilla Karlsson har hennes tjänst så länge. Efterhand
kommer Camilla återgå till sin speciallärartjänst. Skolan har anställt, en till på
fritids.
Klass 3 orörd.
Klass 4
Caroline Ignatius är anställd på 4-6 som specialpedagog
Jessica är anställd som speciallärare på skolan, har varit på Näsbyskola
tidigare.
Lärarsatsningen diskuteras hur den har påverkat.
Elevhälsan är snart komplett, saknas några tjänster bl.a. Skolpsykolog.
Johan kommer sluta efter jul och börja på tekniska skolan.
Öppet hus kommer troligen i januari, det kommer vara en kväll.
Fackeltåg på skolavslutning.
Luciatåget går den 14/12 i gymnastiksalen 8.30.
§5) DISCO
Utvärdering av disco,
Köpa in aux sladd minst 3m
Efter jul, köpa in ljusslangar och strips.
Ev möblera om kiosken för det blir trångt vid hämtning. Portionera ut ur
gymnastiksalen.

§8) EKONOMI
21 731 kr
§9) ÖVRIGA ÄRENDEN
Att få in nya till styrelsen.
Jessika kollar upp pris på bollar.
Tänka ut något att lägga pengarna på.
Diskussioner kring läxor.

§10) NÄSTA MÖTE
disco 17/3
Tis 28/2. 18.00
§5) MÖTET AVSLUTAS

______________________
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

