REFERENSGRUPPS MÖTE 130213
Närvarande: Rickard Nilsson (1a), Ganimete Osmani (1b), Per Nilsson (2a), Linda Olandersson och
Mats Viking (2b), Rickhard Viberg (3a), Lizette Åhstedt (3b), Annica Samevik (4a), Annika
Bengtsson (5a)
Yvonne Andersson och Josefine Anderson (Fritids), Katarina Andersson (F-3) och Lars Ohlsson (46), Pernilla Bill (rektor)




Pernilla går igenom förgående protokoll (från den 120222)
Pernilla berättar att hon har varit på möte där de har diskuterat
hur man ska gå till väga om barnet/barnen inte har kommit
till en lektion eller fritids.

AKTUELLT PÅ GRÖNÄNGSSKOLAN.




















Det kommer att målas vita streck på parkeringen.( När det blir bättre väder)
Det jobbas mycket med värdegrundshantering på skolan
Åk 6 - nationella prov är på gång
Åk 4-6 kommer att ha en utedag. (friluftsdag) . När beror på vädret.
ÅK F-3 Håller på med utvecklings samtal.
Åk 3 kommer att ha nationella prov från v 11 och framåt.
F-klassen har haft vinterfika ute. (trevligt)
En ny personal har börjat i klass 1 ( Veronica Macdonald)
Diana har fått reda på att man inte får sätta upp någon skylt vid före detta toyota
som talar om att det finns en skola i närheten.
istället diskuterade vi om man kan ha en
herr gårman skylt med lampor som blinkar.
På skolgården kommer det att målas på asfalten när det blir
bättre väder.
Barnen på skolan (elevrådet) har fått ge förslag på vad
de önskar att ha på sin skolgård.
Något av det som har önskas kommer att målas upp på skolgården.
Det kommer att göras en ny ventilation i skolan under våren.
Levins El håller på att lägga en ett nytt nätverk i skolan. (fortsätter efter sportlovet)
Det kommer att byttas fönster där som idag är brandstegar.
Agneta som är specialpedagog i skolan är nu tjänstledig. Jan Wendel har ersatt henne.
Ny personal, Sawsan Latif, i köket.
Ann-Kristin Johnsson, som är ny resurspedagog, jobbar i nuläget främst i åk 2 och 4
Klassmormor finns idag i klasserna 1a, 3a och 3b

FÖRSLAG TILL REFERENSGRUPPEN.


Det var bara årskurs 2b som hade med sig synpunkter som lästes upp på mötet. Det
handlade bland annat om parkeringen, surfplatta,

ventilation, stora klasser, mobbning.






DET BLEV ÄVEN DISKUSSIONER UNDER MÖTET OM.....
Träden som står nära/bredvid tågbanan
om man kan ha någon som sponsrar olika lekmaterial på skolan.
Om rastvakterna på skolan. Men Pernilla berättade att det finns alltid 2-5 rastvakter
varje rast.
Det blev även lite prat om Karl-Oskar skolan.

TILL NÄSTA MÖTE:
Fundera på vad vi vill att det ska stå i en enkät till föräldrarna.
Läs igenom likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
Vid tangentbordet
lizett Åhstedt ( Johan och Vilmers mamma i åk 3b)

