Referensgruppsmöte Grönängsskolan Hässleholm, 2014-02-25

Mötet öppnas & Pernilla hälsar välkomna
Pernilla går igenom förra mötet. Hon fortsätter med att berätta att enkäten som Louise gjort med
frågor till föräldrarna om varför de valde just Grönäng etc eventuellt kommer att skickas ut
tillsammans med en annan enkät som riktar sig till eleverna.
Aktuellt just nu:
Monica informerar om det fortlöpande arbetet med värdegrund och likabehandlingsplanen, Eva
informerar om att i F-3 ska man till ishallen och på en konsert på Kulturhuset där eleverna även får
titta närmre på de instrument som finns att välja på.
Klass 3 & 6 jobbar på med nationella proven, 5:orna ska på bio och till Skånes djurpark och Benita
berättar om 4:e klasserna som håller egna idrottslektioner, fortsätter entreprenörskapet och utbytet
med Bokebergsgården samt att de i maj månad ska på utfärd mot Malmö och att alla de alster som
tillverkas under elevens val klass 4-6 kommer att ställas ut på Hovdala under påsken!
Yvonne berättar att man på rastkul dansar en dans som påminner om Sid, sengångaren i filmen Ice
Age. En betydligt trevligare lek än när eleverna, som Yvonne senare berättar om, leker GTA. Ett Pcspel med 18-års gräns där man samlar poäng bla beroende på hur grym man kan vara mot sina
medmänniskor. Hela gruppen enas om att spel som GTA inte hör hemma hos barn i grundskolan.

Pernilla och Benita informerar om att Grönängsskolan jobbar på mot målet ”Grön flagg” en slags
certifiering där man arbetar för och med hållbar utveckling och där man fokuserar på:


Livsstil och hälsa



Närmiljö



Vattenresurser



Klimat och energi




Konsumtion
Kretslopp

Grönäng glittrar gav 14000:- till kassan. Vad pengarna ska användas till får elevrådet bestämma.
Renoveringen fortskrider och förmodligen kommer eleverna att få maten från annat kök under en
begränsad period i slutet av sommaren då Grönängsskolans eget kök ska rustas upp så att maten
även i framtiden kan lagas här 
Parkeringen. Tekniska avdelningen har lämnat förslag på vad som anses ge bättre flöde under
rusningstid (hämta/lämna). Vi avvaktar någon form av beslut gällande detta.

Öppet hus arrangerades i början av februari och vände sig till familjer med barn som ska börja
förskolan. Vi pratade om att ytterligare profilera Grönängsskolan, bland annat om att vi bör lyfta fram
det som för oss är helt självklart med i konkurrens med andra skolor kanske ändå bör påpekas tex att
vi använder utbildad fritidspersonal i vår fritidsverksamhet.
Mattelyftet. Pernilla informerade om att de som undervisar i matematik ska gå en nationell utbildning
under hösten.
Tänk på rånrisken! Det kom via en förälder in ett tips från polisen till alla föräldrar vars barn har med
sig mobiltelefon till skolan. Ensamma barn på väg till och från skolan löper större risk att utsättas för
rån om de bär en ny (dyr) telefon. Även i skolan finns det risk för att förlora värdesaker om de inte
hålls under uppsikt.
Pernilla: Den pedagogiska verksamhetsplanen ska revideras och likabehandlingsplanen vävas in i
arbetet med eleverna.
Även timplanen görs om något vilket medför en något längre skoldag för eleverna undantaget 5:e
klassarna som inte berörs. Ca 1-2 timmar mer i veckan krävs för att klara utökningen av
matematikundervisningen till eleverna. Detta ska sedan ordnas rent praktiskt med lite längre
skoldagar och därmed kortare fritidstid, något senare hämtning av skolbussar etc. Förändringen
kommer att ske till hösten 2014.
Pernilla tackar för ordet och tillägger att nästa möte äger rum den 24/4 kl 18.30.

