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Val av sekreterare: Joakim Nygren
Föregående protokoll: Uppföljning
•

Där har gjorts skrivelser för att förbättra toaletterna i källaren. Under höst/vårterminen
kommer toaletterna att göras vid och pengar är avsatta till detta. Man kommer även att se
över färgen på väggarna och göra dem ljusare samt hitta lösningar för att dämpa ljudet.

•

Skolan kommer att informera eleverna om att det inte är ok att cykla på skolgården.

Aktuellt på Grönängsskolan:
•

Toaletterna i källaren – se första punkten under uppföljning av föregående protokoll.

•

Den 4/10 är det Hälsodag på skolan. Då bjuds det på gemensam frukost. Där kommer vara
olika aktiviteter i tvärgrupper som är organiserade av eleverna i årskurs 6 som en del i
hälsoarbetet. Hela kommunen har en hälsovecka i samband med detta.

•

Malin Fredriksson är anställd som ny musiklärare.

•

Det har införts en ny organisation för förskoleklassen. Numera är där 1 stor klass som delas in
i 4 grupper. Detta för att kunna göra bättre klassindelningar i årskurs 1 då alla elever har
större chans att knyta kontakter i detta format.

•

I varje årskurs finns där kompletterande kompetens hos lärarna vilket gör att lärarna kan
jobba mer samspelt för att ge eleverna de bästa förutsättningarna.

•

Grönängsskolan har även ordnat med kompetensutveckling hos lärarna/personalen för att
säkerställa en hög nivå på undervisningen och skolan.

Tankar och idéer om framtiden:
•

Kan Schoolsoft vara ett bra redskap till att samla in förslag/tankar från föräldrarna till
referensgruppen?

•

Räcker det med ett föräldramöte per år? Referensgruppen vill ha två föräldramöten per år.

•

Kan skolan ha bättre framförhållning gällande föräldramöten? T.ex. fasta veckor varje år.

•

Det fördes samtal kring manfall i en del klasser som ett resultat av öppnandet av den nya
skolan.

•

Där lyftes tankar och funderingar kring antal barn på fritids. Grönängsskolan står sig bra i
antal barn per fritidspedagog räknat mot andra skolor i kommunen.

•

Referensgruppen vill gärna ha med fritidspersonal på kommande referensgruppsmöten.

•

Där lyftes tankar kring läxhjälp, behöver det finnas? Det framkom att läxorna som skickas
hem bör vara av sådan art att eleverna själva reder ut dem.

•

Där gavs information om nationella provet och det följdes av samtal kring detta. Där går att
läsa mer på www.skolverket.se

•

Det lyftes en fråga om parkeringen. Om det är möjligt att rita dit parkeringsrutor för att
säkerställa en ordningssam parkering. Detta skulle vidarebefordras till vaktmästaren.

Nästa möte:
•

Värdegrund, kränkande behandling, likabehandling.

•

Nästa referensgruppsmöte kommer att läggas ut på hemsidan.

