Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2016-02-02
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.30-20

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Maria Andersson, Helena Hejman, Ceit Ekdahl, Eva-Gunilla Paulin Nilsson,
Erika Gran, Camilla Karlsson, Göran Månsson, Gunilla Edvinsson, Marie Götesson, Jessika Kristell

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Tillförordnad Anna Romberg förklarar mötet öppnat.
§ 2) DAGORDNINGEN
Anna läser igenom dagordningen och kollar så alla fått den ut mailat.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Anna går igenom protokollet.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
Camilla Lindoff har börjat i klass 4, lämnade Vanneberga efter många år där. Camilla
Karlsson, börjar som resurslärare efter sportlovet. Barbro Fisher slutar till sportlovet. Skolan
har omorganiserat så att Natalie har specialpedagogisktövergripande ansvar och Camilla K
ska gå in som resurs. De som behöver extrahjälp i matte får det i en grupp utanför, men även
SvA grupper. Detta kommer dock ses över. Det kommer bli rena svensk och SvA grupper.
Bokslutet visar -62000kr. Men det beror på ett tilläggsbelopp från Kristianstad inte blivit
utbetalat som det ska, men det är överklagat.
Temavecka v 10 klass 1-3.
Åk 3, har nationella från v 11 till och med maj. Skriftliga nationella i 6an i sv nästa vecka. Sen
rullar de på, datum finns på schoolsoft.

Öppethus: delade meningar från föräldrarna om hur det fungerade ute i klasserna rent
innehållsmässigt. Några efterlyste mer renare lektionän hellre ön lek. Men det var stor uppslutning
av föräldrar.
V 7 har 4-6, elevensvaldagar.
Wiveca Friman kommer på onsdagar och håller läxhjälp i studion. Denna läxhjälp är ett
komplement till röda korsets på tisdagarna. Hon är pensionerad lärarutbildare med bla svenska som
forskningsinriktning.
Inga vakanta tjänster.
Det finns diskussioner kring de elever som behöver utmanas ytterligare. Det finns elever som
inte blir utmanade tillräckligt. Elever som tom har fått räkna om samma uppgifter igen för de varit
klara "förtidigt".
4 /5, ljung ljung knatet. 22/4 vårvandring f-3. 1/6 funcamp för hela skolan.
§5) BARNENS VARDAG I SKOLAN
Det fungerar bra med 6-ornas cykling fram och tillbaka till Läreda på hemkunskapen.
Eleverna har velat starta ett bokråd. Så det startar en grupp, där eleverna kan påverka
bokinköp.
§6) DISCO
Vi kör det den 11/3, men ordnar musiken själva då Ola inte kan spela då. Vi öppnar tidigare, men
kiosken är stängd till klockslaget. Brand samt uppförande reglerna tas på discot till barnen.
§7) BIO
Vi hoppar över under detta året.

§8) EKONOMI
27793kr
§9) ÖVRIGA ÄRENDEN
En fråga från en förälder, om inte skolan kunde införa lediga dagar på bayram. Men detta är
en kommunfråga, man får vända sig det till dem.
Informationsmöte på Läredaskolan till föräldrar inför språkvalet till 5or och 6or, hade väldigt
lågt föräldradeltagande. Vad kan detta bero på? Kan det vara för det bara stod på schoolsoft.
Regler kring klassresa i klass 6. Om skolan ska stå för en del el om det ska vara på skoltid ska
ett pedagogiskt syfte och /el pedagogisk del. Man kan även söka pengar från majbloms kommittén.

En del elever har fått frånvaro från Läredaskolan, då de hade muntligt nationellt prov på
Ljungdalaskolan. Detta är fel och ska rättas genom information till berörda lärare av Ceit.

§10) NÄSTA MÖTE
12/4 dvs årsmöte, samt. OBS! Mötet den 10/5 flyttas till den 17/5.
§5) MÖTET AVSLUTAS

______________________
Anna Romberg, 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

