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Referensgruppsmöte, Grönängsskolan, 2015-09-27
* Pernilla hälsade alla välkomna.
* Föregående mötesprotokoll lästes upp och gicks igenom.
- Loppisen som anordnades i våras gav ca 20 000:- som ska användas till Ungernprojektet
och att förbättra saker på Grönängsskolan.
Info från fritids:
I grupperna med de nya f-barnen arbetas det för fullt med att lära känna varandra. Det är
viktigt att barnen känner sig trygga dels med hela gruppen men också med personalen.
Det är dags för Täppans 3’or att flyttas ner till Mullvaden.
Info från F-3:
De elevledda utvecklingssamtalen är i full gång. Tema Blåljus har också genomförts och det
har varit besök på skolan från polis, ambulans och brandkår. På gång är nu Tema Vänskap.

Skoljoggen kommer att genomföras i v 40. Barnen i respektive klass får tillsammans springa
en sträcka på Hässleholmsgården så många varv de hinner under en given tid. Samtidigt
samlas det in en frivillig ”springslant”. Denna slant skänks till projektet ”Barn hjälper barn”.
Info från 4-6:
Även på mellanstadiet kommer det att genomföras elevledda utvecklingssamtal.
Elevens val präglas av ett entreprenöriellt tänk som eleverna själva har varit med och
bestämt. Detta följer Lgr 11’s riktlinjer om barns rätt till inflytande och medbestämmande.
Bland annat finns frisör, agility och florist att välja på. Barnens inflytande finns också genom
de olika råden som finns på skolan; bland annat Grön flagg-råd, matråd och elevråd.
Tema Uppfinningar kommer att genomföras. Generellt på mellanstadiet arbetas det mycket
med ansvarsbiten för eleverna i olika sammanhang, bl a inom studieteknik.
Övrig info:
Verksamhetsplanerna för året kommer att publiceras på hemsidan. Läxa till ref gruppen: Läs
igenom Likabehandlingsplanen till nästa gång och ge gärna feedback till Pernilla om något
behöver ändras.
Gympasalen är i stort behov av renovering. Numer finns den på kommunens renoveringslista
och en tillsyn ska göras inom kort på lokalen. ”Vi håller tummarna” (Pernillas kommentar)
Gamla Grönängens lokal används nu som extra matsal för f-klassbarnen. Diskussion kring
mellanmålet. En del tycker det är för lite som serveras, dock ska mellanmålet ses som en
fika, inte en måltid. Då kan barnen ha med sig en extra frukt eller smörgås för att förhindra
alltför trötta och hungriga barn innan fritidsdagen är slut.
Diskussion om skolbiblioteket. Tanken är att där alltid är öppet, dock finns inte alltid
personal tillgänglig.
Information om att budgeten inom förvaltningen ser mörk ut…
Trafiksituationen togs upp. Tufft att komma cyklande över korsningen vid gamla ”Nilsson &
Sjöö” där bilarna kör fort – skylt finns med hastigheten 30 men överskrids väldigt ofta!
Pernilla kontaktar trafikingenjören om att eventuellt få upp skyltar (eller annan lösning) som
ger ljussignal när någon är på väg över gatan.
Nästa referensgruppsmöte; 2015-11-17

Protokollförare: Åsa Wallin

