Protokoll Referensgruppen 2013-11-26

Närvarande: Mattias Pettersson, Hanna Stigmar, Ewa Albrektsson, Kalle Persson, Eva Berg
Petersson, Rickard Nilsson, Mats Viking, Anette Bengtsson, Eva Mourujärvi, Marie Samevik,
Monia Ahlgren, Benita Toxi, Pernilla Bill och Tina Kivivuori (sekreterare)

Pernilla Bill hälsa alla välkomna
Tina Kivivuori valdes till mötets sekreterare
~Föregående protokoll
Pernilla gick igenom föregående protokoll som även finns på hemsidan.
http://intranet.hassleholm.se/22068
Förslag är att även lägga protokollen på Schoolsoft.
Hon informerade bl a att ventilationsombyggnationen är i full gång och att uppehållsrummet
för 5-6 är igång.
Aktuellt på Grönängsskolan
Fritids - Det har varit föräldrar/anhörigfika. Just nu är det mycket som skall pysslas och bakas
inför julen. De jobbar just nu med en studiecirkel som Anki är handledare i. Studiecirklen går
ut på att upptäcka utsatta barn, hur man bemöter dem och hur man hjälper dem att må bättre.
Någon undrade om det fanns pengar att söka? Fritids skall undersöka.
Efter jul skall de börja med värdegrundstema.
Skolan F - 3 - Skapande skola. Det skall komma en dramapedagog. Detta arbete har de sökt pengar
för. Eva Ohlqvist i förskoleklassen pensioneras och Monica Prins (som kommer från
Stralsund) ersätter henne.
4 - 6. De har hand om Luciatåget som är ett av elevens val. De kommer att uppträda för
eleverna i Västerkyrkan.
4=Entreprenöriellt arbete
5=Rullar på med allt de har
6=dags för betyg och det jobbas med bedömningarna
Ingången till matsalen är ombyggd och är handikappanpassad.
Ventilationsombyggnationen har inneburit att klasserna har flyttat omkring i hela byggnaden.
Vecka 7 börjar etapp 2 och håltagningarna börjar på sportlovet.
Etapp 3 som är mittendelen av hela skolan skall genomföras på sommarlovet.
Vaktmästeriet har hjälpt till med all flytt av möbler och inplastning. Pernilla har önskat fler
eluttag och skolsalsbelysning i korridorerna.
När allt är klart kommer skolan att få sänkt tak (med tanke på ventilationsrören) med nya
akustikplattor och ny belysning i klassrummen.
Agneta kommer tillbaka efter jul och kommer att utöka resursteamet.
Referensgruppen
Enkäten – Louise Backa och Eva Berg Petersson lade fram ett förslag på enkät och alla
närvarande tyckte den såg bra ut. Den innehöll 3 frågor med många svarsalternativ. Alla som
lämnar in får vara anonym om så önskas. Resultatet kommer eventuellt att läggas ut på
hemsidan.

Öppet hus - Förskoleklassen kommer att ha öppet hus den 4 februari för alla 6-åringar i
skolans upptagningsområde. Vi föreslog att vi skulle ha vårt öppet hus i början av maj och
den skall diskuteras närmare på nästa möte. Eventuellt gör vi det till en vecka.
Pedagogisk helhetsidé - skolan
Ett projekt som pedagogerna på skolan jobbat med sedan i våras. Utifrån pedagogiska
diskussioner och samtal i olika grupper kring våra styrdokument, forskning och vårt uppdrag
har de försökt att få fram en helhetsidé kring hur skolan arbetar. En modell har arbetats fram
och kommer att presenteras mer på hemsidan under våren. se bilaga –
Den innersta cirkeln visar hur eleverna ska vara när de lämnar Grönängsskolan. Cirkeln
utanför det visar på hur vi vill att eleverna ska känna under tiden de går på Grönängsskolan,
vad de har med sig på vägen, deras upplevelse. Den yttersta cirkeln beskriver i stora drag den
pedagogiska verksamheten. Till detta ska det kopplas verksamhetsplaner från respektive
årskurs.
Julavslutningen
Julavslutningen kommer att vara den 20 december i klassrummen. De kommer att sluta innan
lunch.
"Grönängskolan GLIMMAR"
Torsdagen den 19 december kommer skolan att arrangera ett samkväm med elever och med
anhöriga. De jobbar för att det kommer att finnas uppträde med bl a Luciatåget, tipsrunda,
korvgrillning, glögg, kaffe, marknadsstånd, tombola, chokladhjul.
Benita önskar att så många föräldrar som möjligt kan skänka priser till tombolan. En av
föräldrarna i referensgruppen skall försöka ordna en ”hemlig gäst”. Alla pengarna som
kommer in denna kväll kommer att lämnas över till elevrådet som får bestämma vad de vill
använda pengarna till.
Nästa träffar
Tisdagen den 25 februari kl 18:30 planeringen för öppet hus i vår.
Torsdagen den 24 april kl 18:30

