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2009-04-23
Skolrepresentanter:
Annika
Benita Toxi
Helena Malje
Föregående protokoll
Temperaturen i gymnastiksalen är mätt och godkänd, dock inom nedre delen i godkänt spann.
Ekonomiska åtstramningar medger f ö inga åtgärder. Tidigare planer för Västerskolan har ej
varit diskussion för indragning.
Utemiljö
Ärendet har diskuterats på elevrådet. Dock gavs inget större respons varför vidare agerande
avvaktas.
Volleybollnät är uppsatt.
Inkomst från försäljning av majblommor kommer att användas till att köpa in bollar till
klasserna.
Extrapersonal kommer att hjälpa till 2ggr/vecka de som spelar fotboll på rasterna eftersom det
har varit en del tvister.
Angående bänkar väntar Annika besked från John.
Annika vill uppmuntra till simskola på påsk- och sommarlov.
Aktuellt på Grönäng
En hel del utvecklingssamtal genomförs. Mycket arbete med överlämnande från klass 6-7.
Möllerödsvandring.
Friidrottsdag Göingevallen.
Avslutning onsdag 10/6. Det blir sång vid flaggstången och avslutning i kyrkan.
Nästa års organisation
Liselott Gerdin tar över Lottes klass.
Charlotte Bengtsson och Gunilla Magnusson tar ettorna.
Förskoleklasserna beräknas bli 18 elever i varje klass.
Annika ville att gruppen skulle sprida skolans tankesätt vad gäller klassfördelning:
 F-klassen skall gå tillsammans fram t o m åk 6.
 Varje barn skall ha med sig någon kompis med sig från förskolan, som de känner sig
trygga med
 Det skall vara 2 hyfsat jämlika klasser.
 Det skall vara någorlunda jämnt fördelat mellan antalet pojkar och flickor.
 Hänsyn till område läggs mindre vikt vid. Hellre vill man blanda lite från olika
områden.

Stralsund
Förskoleverksamhet är uppstartat på Garnisonen - ”Stralsund”. Fungerar idag som akutdagis,
men skall framöver verka som en ordinär förskola.
Skolverksamhet skall uppstartas här 2010 eller 2011. Dock krävs ombyggnad först, samt skall
det finnas tillräckligt elevunderlag.
Organisation
De barn som normalt flyttas över till fritids Mullvaden på hösten är i år för många. Barnen
kommer därför att pytsas dit efterhand. Täppans barn flyttas först.
Jenny och Annika får sannolikt ej vara kvar. De har vikariat. Lena Tallinger kommer tillbaka.
I år finns generellt sett sparkrav på tjänster i kommunen, dock inga på Grönängskolan.
Ledningsorganisation
Idag består ledningsorganisationen av 9 skolområde + musikskola + Silviaskolan.
Ny organisation har planerats till 5 skolområden + musikskola. Rektor skall finnas på varje
skola.
Skola
Områdeschef
A
Väster/Sösdala/Silvia
Birgitta Jeppsson
B
Centrum/Vinslöv
Eva Andersson
C
Hästveda/Läreda
Rolf Bengtsson
D
T4/Bjärnum
ej klart
E
Tyringe
Sven-Ingvar Jönsson
Skolornas rektorer ska bli klart till semester. Träder i kraft jan 2010. Biträdande rektor
försvinner då.
Övriga frågor
Info om musikskolans dag 30/5.
Nästa möte
Tisdag 26 maj. Meddela Annika i god tid om gruppen ej kan närvara.

