Möte referensgruppen
2009-05-26
Skolrepresentanter:
Annika
Eva
Lasse
Föregående protokoll
John arbetar med bandyplanen. Sittplatser utomhus som t.ex. under något träd, lekstuga etc.
diskuteras.
Nästa års organisation och ledningsorganisation. Förskoleverksamheten på Stralsund.
Fritidsverksamheten och flytten av barn till Mullvaden. Musikskolans dag den 30 maj. Annika
ställde även frågan om referensgruppen skall ha möte i maj, dvs. fem möten per år,
referensgruppen beslöt att två möten/termin är tillräckligt. Vid behov av ytterligare möten
kallas man för det.
Aktuellt på Grönängsskolan
Årskurs F-3
• 3:orna har haft avslutning i blocken på Hässleholmsgården och 1 juni åker de på
Skåneresa till bland annat Glimmingehus, Brösarps backar och Stenshuvud.
• 2 juni åker F-klassen till Lekoseum i Osby.
• 2 juni besöker 2:orna brandstationen i Hässleholm.
• 3 juni går 1:orna till Hembygdsparken.
• Veckorna 25 och 26 är det inskolning utav nya fritidshemsbarn.
• Det sker en sammanslagning på Grönängsskolan med Västerskolans fritids veckorna
27-31 och veckorna 25-26 äter Västerskolan på Grönängsskolan.
• 14 augusti, fredagen innan skolan börjar, är fritidshemmen stängda för planering, detta
är nytt för i år. Lappar har gått ut till föräldrar för att anmäla ett eventuellt behov av
omsorg denna dag för de som inte kan lösa det på annat sätt.
• Flytt av barn, de som är aktuella, till Mullvaden sker vecka 32.
• Fritidspersonalen går en fortbildning som heter ”Offensiva fritidshem” och först på tur
är det Gläntan och Täppan, senare i höst blir det Mullvaden, Grönängen och
Grönkullen.
Årskurs 4-6
• 26 maj har 6:orna Snapphanedag på Hovdala.
• 28 maj har 4:orna kabaré föreställning som heter ”Landskapsresan”, för skolan på
dagen och för föräldrarna på kvällen.
• 29 maj gör 6:orna en utfärd till Badlandet i Halmstad med övernattning i Tormestorps
klubbstuga.
• 8 juni är det bollekar, för de yngre på förmiddagen och för de äldre på eftermiddagen.
• 9 juni kl 12.30 är det årlig fotbollsmatch mellan lärarna och årskurs 6 med
avslutningsmiddag på kvällen.

•
•
•

Utökat samarbete mellan skola och fritids avseende blockverksamheten, diskussion
pågår för att eventuellt flytta ett block i 3:an till 4:an. Slöjd ligger som ämne i 3:an och
kan med fördel nyttjas i block.
Skolan har äskat mer pengar för att utvidga verksamheten ytterligare avseende
”matteverkstan”. Tanken är att träna praktisk matematik, man ska kunna ta en
”ryggsäck” med sig ut och kunna börja räkna.
Annika informerade om att det kommer att finnas läxhjälp att tillgå 2 gånger/vecka på
Mullvaden och att det är Elvir som startar upp denna verksamhet. Läxhjälpen gäller
årskurs 3 och uppåt. Läxhjälpen är ett erbjudande från fritids och startade upp lite
grann redan i höstas. Det innebär bland annat också att få hjälp med lite studieteknik
och att kunna planera sin läxläsning.

Avslutningen
Avslutning onsdag 10/6. Det är vanliga skolavslutnings tider, kl 10.00 i kyrkan och
dessförinnan kl 08.45 sång vid flaggstången på skolgården. Gemensam klassvis promenad till
kyrkan, föräldrar och syskon går sist, låt med fördel skolbarnen gå in först i kyrkan med
hänsyn till eventuell platsbrist.
Övriga frågor
• Policy avseende mobiltelefoner/iPod/musikspelare och datorspel togs upp. Generellt
råder ett förbud med hänsyn till stöldrisk etc. Undantag avseende mobiltelefon görs i
samråd med föräldrar där sedan mobiltelefonen lämnas till klasslärare under skoltid
för att sedan återlämnas till eleven vid hemgång.
• Vart ringer man om man vill få tag i sitt barn eller annan på skolan? Annika svarar att
man ringer lämpligast till aktuellt fritidshem när det är utanför skoltid, under skoltid
ringer man företrädesvis till personalrummet där man enklast får tag i någon vid 10tiden. Vid akuta fall kan man även ringa till Annika. det diskuterades att denna
information bör ges till föräldrar vid skolstart och/eller vid första föräldramötet så att
alla vet vart man ringer för att komma i kontakt med aktuell klass.
• Soft airgun togs upp, vad gäller? Annika svarar att det är ett allmän förbud och inte
bara ett skolförbud, dessa sk. vapen får endast användas inom inhägnat område. Om
någon elev tar ett sådant vapen med sig kommer det att genast omhändertas och en
polisanmälan kan göras.
• Det diskuterades om man skulle tillåta mindre ”datorspel” likt ds light etc. och man
kom fram till att det vid speciella tillfällen kan tillåtas efter beslut.
• Fråga avseende möjligheten att låta andra elever än årskurs F-3 få åka med
skolbussarna togs upp. Annika svarade att det egentligen redan är gjorda avsteg kring
dessa regler med hänsyn att skolskjuts är till för årskurs F-2. Det är två kriterier som är
avgörande för om eleven ska få skolskjuts, avstånd mellan bostad och skola samt
vägförhållanden. Det är alltid möjligt som förälder att skriva till gatukontoret avseende
vägkorsningar etc. för att förbättra förhållandena för elever på väg mellan skola och
bostad.
• Det diskuterades också om att ha kallelsen till referensgruppmöten på skolans hemsida
och att införa det när den nya hemsidan och strukturen är klar.

Nästa möte
Annika kallar till nytt möte i höst. Meddela Annika i god tid om gruppen ej kan närvara.

