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Inledning
Inledningsvis diskuterades hur vi kan få punkter till referensgruppsmötena ifrån
klasserna. Annika påminde om att det som skall diskuteras på referensgruppsmötena är
skolövergripande frågor.
Nästa års organisation
Annika informerade om att budget för kommande läsår snart är klar. Det är
neddragningar allmänt i kommunen men skolorna är något skonade och klarat sig
ganska bra.
Annika informerade om den nya skolan, Stralsund, som är en förskola och grundskola
på gamla P2-området. Stralsunds tillkomst bygger på beräkningar av underlaget av antal
barn framåt i tiden och är ett politiskt beslut.
Skolan kommer att öppnas i höst och placeringarna kommer att skickas ut i närtid.
Planerna är att områdena Fredenstorp och Stattena placeras Grönängsskolan,
Hassellunden kommer att kunna välja mellan Grönängsskolan och Stralsund samt
Sjörröd som kommer att placeras på Stralsund.
Annika informerade även om att som det ser ut nu kommer det att bli två mindre Fklasser på Grönängsskolan och en F-klass vardera på Västerskolan och Stralsund. Mer
information kommer på nästa referensgruppsmöte den 22 april.
Kommande undersökning
Annika informerade om en kommande undersökning som skolans 4:or kommer att delta
i som referensgrupp.
Undersökningen är en internationell studie av elevers läsförmåga och kunskaper i
matematik och NO i årskurs 4. Studien är uppdelad i två områden PIRLS (Progress in
Reading Literacy Study) och TIMSS (Trends in mathematics and science study).
PIRLS och TIMSS är undersökningar som genomförs utav ett drygt 50-tal länder där
syftet bland annat är att jämföra elevprestationer såväl nationellt som internationellt,
hitta trender inom och mellan länder, mäta och jämföra skillander mellan olika länders
skolsystem samt att följa utvecklingen av elevers kunskaper i läsning, matematik och
NO över tid.
Skolans 4:or kommer att ingå i en förstudie till dessa undersökningar tillsammans med
37 skolor till i övriga Sverige och detta innebär en utprovning av nytt materiel och
insamlandet av synpunkter till detta för att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför
själva huvudstudien.
2011 kommer sedan huvudundersökningen att genomföras och då deltar 140 skolor.
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Aktuellt på Grönängsskolan
Lena informerade om aktuellt från årskurs F-3:
 F-klasserna har lånat skidor från Skånes skidförbund och det har varit
uppskattade ”övningar”. Även fritids har haft möjlighet till dessa lån.
 F-klasserna har ”Gosedjurs veckor” med diverse aktiviteter kring detta.
 1:orna har provat ut en diagnos i matematik och det är första gången vi gör detta.
 1:orna har också passat på att åka pulka en del.
 2:orna har simning i mars månad vilket innebär att simning står på schemat 4
dagar/vecka i två veckor.
 Även 2:orna har passat på att åka pulka.
 3:orna har haft friluftsdag med pulka åkning i ”Banan-backen”.
 3:orna har nationella prov vecka 11 i svenska och matematik.
 Lena informerade även om att specialpedagogen Agneta Andersson lyssnar på
samtliga barns läsning i klasserna 1-4.
Magnus informerade om aktuell från årskurs 4-6 samt fritids:
 På fritids har man också lånat skidorna och man har varit mycket utomhus.
 Magnus informerade om att det inte är några ”vattentäta skott” mellan de olika
fritidsavdelningarna utan att man med hänsyn till ekonomi diskuterade
ytterligare samarbete mellan fritidshemmen för att minimera behovet av vikarier
vid eventuella bortfall av resurser vid t.ex. sjukdom. Det kommer mer
information om detta i kommande månadsblad. Frågan ställdes från
referensgruppen om hur många barn/fritids som är tänkt? Annika svarar att det
är helt beroende på hur sammansättningen och gruppens ser ut vid aktuell
tidpunkt.
 4:orna ska åka på besök till Kristianstads museum och det är även simhalls- och
ishallstider på gång.
 4:orna har även haft friluftsdag vid Sjörröd med korvgrillning, fiske, skridskor
och skid- och pulka åkning, mycket uppskattat.
 5:orna håller på med nationella prov i svenska och matematik och kommande
vecka även engelska.
 6:orna har varit på besök på Hässleholms Tekniska skola.

Månadsbladet
Fr.o.m. mars månad kommer månadsbladet att läggas ut på skolans hemsida och vill
man som förälder ha månadsbladet i pappersform hem till sig skall man meddela sin
klasslärare detta.
Annika planeras att lägga ut Månadsbladet på hemsidan första arbetsdagen i månaden.
Tips ifrån referensgruppen inkom med att man kan prenumerera med RSS-funktion på
nyheter från hemsidan som t.ex. månadsbladet.
Även sändlistor klassvis diskuterades för t.ex. veckobrev från klasslärare.
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Övriga frågor




Diskussion fördes kring läxstudion, vilken var mycket uppskattad, och de olika
fritidshemmens möjligheter för att hjälpa barnen med detta.
Annika informerade om att ytterligare en grupp barn skall flytta över till
Mullvadens fritidshem efter sportlovet, meddelande kommer att skickas hem
inom kort.
Diskussion fördes även kring de nationella proven vilka upplevdes vara väldigt
intensiva tre veckor. Referensgruppen framförde önskemål om att ha en s.k.
”luftvecka” mellan ämnena för återhämtning. Annika informerade om att
genomgång utav nationella proven kommer att genomföras på
utvecklingssamtalen.

Nästa möte
Torsdagen den 22 april kl. 18.30.

Vid pennan:
Ann Ohlsson, klassrepresentant 3b

