Referensmöte den 22 oktober 2012
Pernilla gick igenom föregående protokoll som bla handlade om:
* Värdegrund
* Toaletterna i källaren är klara, mycket fina blev de
* Cyklandet på skolgården under skoltid förekommer inte längre
* Musikläraren Malin är kvar
* Bättre framförhållning på föräldramöte samt att de ska bli två/år
* Att privatskolan Karl-Oskar finns och att vi har barn som byter skola.
På gång på skolan
Klass F-3:an har sökt projektpengar från kommunen på 20.000, som de faktiskt också fått!
Pengarna ska gå till material som har med läs, skriv och räkna. För pengarna har det köpts in
fem stycken Ipad.
3:orna har anordnat “Aktion julklappen” som anordnas av Läkarmissionen.
Meningen är att barnen ska skicka julklappar till barn i Östeuropa med bra, nyttiga och goda
saker. Barnen i trean vill ge andra barn chansen att också få julklappar. Paketen innehåller:
Godis, tandborste, tandkräm, tvål, pennor, kritor, ritblock, skrivblock, sudd och vässare.
6:orna har gjort likadant och fick ihop 103 paket!
Bra gjort alla barn säger vi föräldrar och personal på skolan!
18 december har F- 3:orna julkul på skolan där de blandas in i grupper från de olika klasserna
och gör roliga saker tillsammans.
21 december fredag, är det avslutning och ALLA barn slutar kl 12.00.
Bussarna går hemåt vid den tiden den dagen.
Matbiträderna har gjort en undersökning på skolan hur mycket mat som slängs och det visar
att våra barn är duktiga på att äta skolans mat. Första veckans vägning visade att 20g/barn är
det som slängs och i detta räknas även fruktskal, servett. Bra ätet barnen!
Benita & Carolina går en kurs i “Entreprenöriellt lärandet” där de har ett samarbete bland
annat med Bokebergsgården. Eleverna har sålt kakor till de boende samt personal. Mer förslag
på samarbete är te x att barnen ska ordna konsert, praktisk datorhjälp, läxhjälp och även ha
sångstunder med de boende.
Vi talade en del om hur rutiner vid frånvaro fungerar och kom fram till att det sköttes mycket
bra. Föräldrar och personal har koll åt båda hållen. Känns tryggt!
Fyra ur personalen går en utbildning på 1½ termin i “värdegrund & likabehandling i teori och
praktik” som de senare lär ut till sina kollegor på skolan. Just nu är de inne på “Bemötande”.
Eftersom det nu kommit en ny skola i närheten, Karl-Oskar, så pratade vi mycket om att vår
skola är så bra men hur får inflyttande föräldrar reda på att just vår skola är den de ska välja
till sina barn? Vi behöver profilera oss bättre på hemsidan bla. Vi pratade om allt som är så
bra på just vår skola och kom fram till följande:

* Mycket stor, fin skolgård med blandning av aktiviteter.
* Rastkul som fångar upp barnen som inte gör något för stunden
* Trygga barn
* Trevlig och glad personal som alltid hälsar och som har tid för oss föräldrar och barn.
* Många vuxna tillgängliga ute på rasten, med gula västar som syns.
Det var några av de ämnen vi vidrörde. Fler tips mottages gärna!
Föräldrar!
* Vi behöver bli bättre på att parkera på anvisade rutor på skolgården.
* Bästa tipset om du ska släppa av ditt barn till skolan är att släppa de vid bussfållan MEN du
får INTE parkera där!
* Stå inte med motorn igång, tänk på djur, natur och våra barn
* Kör mycket lugnt bredvid och på skolans område. Tänk på barnen
* REFLEXER!!! Barn och vuxna behöver synas i mörkret. Visa gott föredöme!
Tack det var allt för denna gång, ses igen den

Referensgruppssekreteraren!

