Möte i referensgruppen 2011-04-28
Närvarande
Föräldrarepresentanter: Henrik Fors, Jonas Andersson, Karin Fält, Morgan Jacobsson, Linda
Olsson, Ulf Linder, Ewa Balcer, Agnes Zielinski, Annette Carlson, Holger Feurstein, Catarina
Wästerlid.
Skolrepresentanter: Annica Bjerkebo, Peter Lang, Pernilla Bill

Genomgång av föregående protokoll
Rastaktiviteterna har lett till att framför allt de mindre barnen leker mer på skolgården. En positiv
konsekvens av detta är att det blir färre konflikter mellan barnen.
Arbetet med att måla om i korridorerna är färdigt, men akustikplattorna har ännu inte satts upp i
taken.
Rektor räknar med att Grönängsskolan ska börja använda schoolsoft under höstterminen 2011.
Personalen behöver utbildning innan systemet kan tas i bruk.

Nya läroplanen
Enligt den nya läroplanen måste alla lektioner vara lärarledda. Detta innebär att fritidspedagogerna
inte själva får vara ansvariga för blockverksamheten framöver. Om det kommer att leda till fler
lektioner i helklass är inte klart ännu.
På mötet diskuterades även när det är mest lämpligt att förlägga utvecklingssamtalen. Några ansåg
att det var bäst i början av terminen, medan andra hellre ville att de skulle ligga senare på terminen.
Det fanns bra argument för båda alternativen. Skolan har inte tagit något beslut om detta ännu.
Eleverna i åk 1-6 kommer att få skriftliga omdömen i slutet av varje termin.
Alla föräldrar kommer att få mer information om den nya läroplanen i början av höstterminen.

Övrigt
Åk F-3 ska snart ha Friluftsdag och Möllerödsvandring.
Åk 4-6 kommer att ha Friluftsdag samt orientering.
Det är inte beslutat vilka lärare som ska vara klassföreståndare i åk 4 kommande termin.
Skolavslutningen är fredagen den 10 juni. Programmet är inte klart ännu, men skolan har i alla fall
bestämt att eleverna inte ska gå till kyrkan efter samlingen på skolgården. Det finns förslag på
alternativa aktiviteter och mer information kommer.
F-klasserna har sin avslutning på torsdagen, eftersom de är lediga på fredagar. Barnen som är på
fredagsklubben får naturligtvis vara med även den 10/6.
Rektor hade planerat att föräldrarna i referensgruppen skulle sitta i mindre grupper och diskutera
vad vi vill få ut av träffarna framöver, men eftersom det var så få representanter närvarande skjuts
detta upp till höstens första möte.
Karin Fält
Sekreterare

