Protokoll vid referensgruppsmöte 18/11 2010
Rektor hälsade välkomna och öppnade mötet.
Sekreterare:
Linda Olsson
Föregående protokoll:


Rektor informerade om Stralsund.



Rektor informerade om besparingarna inför läsår 2010/2011



Referensgruppen skulle skriva en skrivelse till politikerna i Hässleholms kommun
angående personalneddragningarna inför läsår 2010/2011.



Rektor informerade att F-klasserna endast ska gå fyra dagar i veckan. På fredagar är
det vara fredagsklubben för eleverna.

Aktuellt på Grönängsskolan:


Föräldrar på skolan har tagit kontakt med Rektor angående trafikkaoset på parkeringen
under framför allt morgnarna. Vad kan/ska vi göra åt detta?



Torsdagen den 25/11 är det dags för F-3:s månadsvandring. Eleverna gör olika
aktiviteter under sin vandring. Tema den här gången är barnböcker.



Julkul som vanligt i december för F-3.



Luciafirande den 13/11 för skolan. Femmorna går lucia. Förmodligen blir det som
vanligt att femmornas föräldrar och syskon bjuds in kvällen innan för att se luciatåget.
Mer information kommer senare.



21/12 är det traditionell julavslutning för elever och personal på Hässleholmsgården.



Grönängsskolans restaurang invigdes idag, den 18 november 2010. Namnet som
röstades fram blev Restaurang Grönängen.



Fritidspersonalen håller på att spåna på olika rastaktiviteter för eleverna. Bestämt är att
fler saker ska inhandlas och att alla saker ska finnas tillgängliga ute på skolgården
varje dag och inte som nu finnas utanför varje klassrum. Mer information kommer.

Övriga frågor:


Maillista till lärarna på skolans hemsida efterfrågades.



Schoolsoft ska börja användas i rektorsområdet. Det innebär att alla lärare kan gå in
och skriva in information om elev/klass/schema/omdöme etc. Alla elever och föräldrar
kommer att få en inloggning.



Skolan ombads att plocka bort den gamla hemsidan så att bara den nya finns
tillgänglig.



Vid sjukanmälan ska även fritids meddelas att eleven inte kommer på eftermiddagen.



Föregående år fick referensgruppen en förfrågan från rektor om vi kunde stödja
lärarna i att mobiltelefoner inte ska användas i skolan. Måste eleverna ha en
mobiltelefon med sig ska den vara avstängd. Problemet var att eleverna använde
telefonerna i smyg ute på rasterna. Detta ledde till konflikter mellan eleverna. Det var
ett enhälligt ja på den här frågan. Nu har fyrorna ett projekt i skolan där eleverna får
ha med sig sina mobiltelefoner på lektionerna. Det här ifrågasattes av representanter
från år 4. Frågan diskuterades på mötet. Närvarande lärare och rektor menar att syftet,
som de har uppfattat det, är att lära eleverna att använda mobiltelefonerna som ett
redskap i skolan samt att avdramatisera mobiltelefonanvändande.

Vårt förslag är att vi till nästa gång bjuder in lärarna i fyran att komma och presentera sitt
projekt.


Hur går man tillväga vid val av skola till årskurs sju? Alla elever på Grönängsskolan
erbjuds plats på Väster skolan. Vill man välja någon annan skola kan man ta kontakt
med den skolan så skickar de anmälningslapp hem till en.



Val av klasskamrater inför årskurs sju hålls i april.



Läxhjälp finns för de elever som behöver extra stöd vid läxläsning på grund av olika
omständigheter. Eventuellt har även Mullvaden någon form av läxhjälp för de elever
som går på fritids där.



Nya betygssystemet kommer att börja gälla från höstterminen 2011. Det kommer att
bli en sexgradig skala A-F, där A kommer att vara lika med MVG och F kommer att
vara lika icke godkänt betyg. Än så länge kommer eleverna att få betyg från och med
årskurs åtta. Det är tal om att införa betyg från och med årskurs sex men det har inte
tagits något beslut på detta ännu.



Än så länge är det inget bestämt om några nya lekredskap till skolgården, dock har
elevrådet olika förslag på vad de skulle vilja ha för några nya saker.

Rektor tackade för visat intresse och avslutade mötet.

