Närvarande:
Carin Wigothson (rektor),
Agnetha Andersson (fritidsklassen)
Mikaela Brohagen (F-klassen)
Emily Larsson (1a)
Åsa Wallin (5a)
Anna Jeppsson (Fritids, 1:an)
Linda Legault (1 & 4)
Jonas Moden (F-klass)
Jens Isberg (3b)
Stefan Persson (3a)
Jennika Nilsson (F-klass B)
Annika Larsson (1B)
Jakob Bylund (2A)
Anna Pejov (4)
Rickard Nilsson (6A)
Johan Müllern-Aspegren (2A)
Joakim Nygren (3 A)
Benita Toxi (Lärare 5)
Vad styr skolan?
-

Skollagen
Skolverket (statlig myndighet som utformar läroplaner, råd m.m.)
Politiker (lokala politiker BUN)
Förvaltningen är tillsatt av BUN
Nämndordförande sedan i höst: Stefan Larsson (M)
Förvaltningschef: Eva Andersson (med underställda chefer av olika slag)
Anna Sjödin är verksamhetschef för grundskolorna i Hässleholms kommun.
Carin Wigothson rektor på Grönängsskolan, ingen biträdande pga elevantal.
Rektor styr sin inre organisation utifrån egen vision/plan.

Varför vi är här?
-

I skollagen 4kap, 13§. Visst inflytande för elever och vårdnadshavare. Ska ha
möjlighet att få tycka till innan beslut fattas som rör hela skolan.
Rektor ansvarar för att detta forum finns (Referensgruppsträffar).

Vad vill föräldrarna ha dessa möten till?
-

Vill ha info gällande skolan, t.ex. miljö, pedagogisk grundidé, skolutveckling m.m
Möjligheten att kunna påverka saker som berör hela skolan.
Föräldrars tid i skolan, hur ser man på vårdnadshavares närvaro på skolan, t.ex. i
matsalen m.m. Hur ser man från skolan på detta? Dialog med klasslärare bör ske.
Påverka trafiksituationen.

-

Hur ska skolan profilera sig för att locka till sig fler elever? Det arbete som gjorts
tidigare i detta har inte synts till. Vad hände med detta?
Önskar mer tid med lärare för att än tydligare kunna förstå vad som förväntas av
eleverna utifrån läroplan och kursplaner. (Heja Infomento)

Vilka förväntningar har föräldrarna på dessa möten?
-

-

Information skola - familj (mer information om hur informationsutbyte sker)
Information om Nationella prov etc kan kommuniceras i god tid innan istället för på
dessa möten. Dels till alla och dels riktat till berörda elever beroende på
informationens karaktär.
Skapa roliga händelser för eleverna, t.ex. Grönäng Glittrar, Fun Camp etc.
Social mål (värdegrund, utsatt m.m.) hur ser handlingsplan ut.

Toalettsituationen
-

5 nya toaletter i källaren - blir nytt och fräscht.

Ytterbelysning
-

Med start 3/10 kommer jobb med ytterbelysning att påbörjas.

Parkering på skolan
-

Rolf Bengtsson och Paul Tuvesson m.fl. jobbar på att säkra parkeringssituation.
Skyltar är uppsatta. Tydligare information.

Kommunen har börjat jobba med Office 365 och så även i skolan.
-

Finns två lärare som ska sprida kunskap inom skolan.
It-satsningen är en prioriterad satsning.

Avsaknad av specialpedagog sedan Agneta slutade.
-

Ing-Marie Åkerblom har nyligen tillträtt som specialpedagog. Jobbar i elevhälsan och
mer med ett helikopterperspektiv organisatoriskt till skillnad från speciallärare som
jobbar mer direkt mot elever.

Hur når skolan ut med information till föräldrarna och vice versa?
-

Detta ämne diskuteras nästa möte.

Friends kommer till skolan 24/10 och utbildar elever, lärare och intresserade föräldrar.

Klassfråga från åk 4.
-

28 elever - Hur ser resurstilldelningen ut?
Detta jobbas på från skolan.

