Möte i referensgruppen 2011-02-16
Närvarande
Föräldrarepresentanter: Henrik Fors, Annette Nilsson, Stefan Harrysson, Åsa Wallin, Jenny Lööf,
Erica Killberg, Jenny Tillgren, Karin Fält, Linda Olsson, Ulrica kvist, Ulf Linder, Lennart Johansson,
Lena Hedvall, Annette Carlsson, Louise Backa, Anette Svensson. Skolrepresentanter: Benita Toxi,
Charlotte Bengtsson, Pernilla Bill

Genomgång av föregående protokoll
Det har köpts in en del nytt material till rastaktiviteterna. Tanken är att sakerna
skall finnas tillgängliga ute på skolgården vid rasterna så att det blir mer
lättillgängligt för barnen.
Erbjudande från föräldrar att ordna bänkar i betong samt draperi till teatern
inkom också.
Området innanför grindarna på parkeringen ska inte användas av obehöriga utan
är till för exempelvis mattransporter.
Rektorn informerade att schoolsoft ännu inte är igång men det arbetas på detta.
Mobiltelefonprojekt och facebook
Efter önskemål från förra mötet kom Benita och berättade om projektet i åk 4
där eleverna får använda mobiltelefoner under lektionstid. Eleverna får bla
använda telefonerna för att göra uträkningar och de som tex tycker om att lyssna
på musik när de arbetar kan göra det när det passar. Eleverna lär sig hantera
telefonerna och det blir en avdramatisering när telefonerna får användas i
skolvardagen. Skolan tillhandahåller telefoner för de som behöver. Benita tycker
att det fungerar mycket bra.
Benita informerade även om facebooksidan som används för åk 4. På sidan finns
bla bilder från skolarbetet och lite allmän information. Denna information får
man se som en bonusinformation. All nödvändig information ges den vanliga
vägen.

Övrigt
• Det pågår mycket arbete med den nya läroplanen och hur den ska
fasas in.
• Nationella prov kommer även i fortsättningen vara i åk 3.
• Vandring och simundervisning kommer att fortgå.
• Nya tider till isbanan är bokade.
• Skolan ska köpa in skridskor för att kunna låna ut. De som har
urväxta skridskor hemma får gärna skänka dem till skolan.
• Magnus ska försöka få till mer utomhusaktiviteter som tex
cykelturer, vilket varit lite svårt pga hur schemat sett ut.
• Sen några veckor finns gemensamt arbetsrum för personalen på
mellanstadiet vilket underlättar samarbete.
• Det kommer att ske ommålning i trapphus och byte av en del plattor
i innertak i centralbyggnadens korridorer samt lite nya gardiner på
skolan. Det ska även bytas golv i gymnastiksalen och något fönster.
• Vad gäller föräldramöten är det lite olika hur frekventa de är. Vissa
klasser har möte både höst- och vårtermin. Rektorn tyckte att det
kan vara bra om alla gör lika vad gäller detta.
• Skolans hemsida ska uppdateras.
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