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Genomgång av föregående protokoll.
Just nu avslutas olika verksamheter på skolan och planering inför hösten pågår för fullt. 36
barn förväntas börja i förskoleklass. De har besökt Grönängen för inskolning. Katarina och
Mia tar nya ettor och Benita och Thomas tar fyror till hösten. Övriga lärare fortsätter att följa
sina klasser. Elvir fortsätter att följa nuvarande åk.5 till sexan i höst.
På fritids blir det omorganisation bland personalen p.g.a. sjukskrivningar. Yvonne och Monika
kommer arbeta på Täppan. Marie och Diana på gläntan. Josefine och Ronny på Grönkullen.
Jenny och Tomas på Mullvaden.
På skolavslutningen blir det lite förändringar. Skolan har inte fått tag på någon lastbil och en
scen behöver byggas på skolgården. I år fixar skolan en scen men nästa år önskar skolan att
referensgruppen hjälper till med byggandet av en permanent scen. Det blir inget samarbete
med kyrkan på årets skolavslutning.
Lite om verksamheten…
6.orna ska titta på Katitzi samt besöka Västerskolan. De ska också bjudas på
avlutningsmiddag av personalen.
5:or ska cykla till Hovdala och gå en historierunda. De har även deltagit i schacktävling med
goda resultat.
4:or ska cykla till Hovdala som utflykt samt träffa sina fadderbarn.
3:or åker till Magnarp på skolresa.
1:or och 2.or ser fram emot Fun camp. Eleverna slutar 15.00 och det går inga bussar hem
denna tid.
Förskoleklassen har haft inskrivning av nya elever. Fritids har tagit hand om nuvarande
förskoleklass när de nya eleverna besökt skolan.
Barnen har sålt majblommor för 68 500 kr på Grönängsskolan.
Fun camp har elevrådet röstat fram som aktivitet för pengarna de tjänat på Grönäng glittrar.
Fritids, Grönkullen har flyttat sina treor till Mullvaden. Förskolebarnen ska inskolas. Efter
sommaren så kommer Gläntans treor skolas in.
Utvärdering delas ut och fylls i av referensrådet. Enkäten handlar om studie och
yrkesvägledning.

