Anteckningar från referensgruppsmöte 2016-03-16
Närvarande:
Jenny Olofsson Reimer (F)

Louise Edwall (1a)

Louise Backa (4a)

Richard Nilsson (4a)

Richard Heingard (4b)

Cecilia Larsson (5a)

Per Nilsson (5a)

Ulrika Gagzis (5b)

Yvonne Andersson (personal fritids)

Thomas Fredriksson (personal fritids)

Gunilla Magnusson (personal 4-6)

Monica Prins (personal F-3) Pernilla Bill Håkansson (rektor)

1. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Trafikpoliser har varit ute nära skolan för att få ner hastigheten.
Det är fortfarande inte så många flyktingbarn på skolan
2. Personalen informerar om vad som händer i verksamheten. T.ex. Majblommeförsäljning,
Skapande skola-projekt, miljötema, schacktävling, vårmarknad, Skåneresa och
Magnarpsresor.
Skolan har deltagit i en matsvinnstävling där eleverna endast slängde 3kg! mat på en vecka.
3. Rektorn informerar:
Nästa läsår har börjat planeras – Det är 33 nya förskoleklasselever i nuläget för LÅ 2016/17.
Entreprenöriellt projekt fortgår fram till julen 2016.
4. Diskussioner kring friskolornas påverkan på elevantalet på Grönängsskolan. Hur ska
Grönängsskolan locka fler elever? Det konstateras att hemsidan är informativ och lockande.
Förslag att föräldrar till elever som redan går på skolan deltar när sexåringarna och deras
föräldrar ska få information om skolan.
5. Förälder lyfter att trappan ner till stora gräsplanen är i mycket dåligt skick.
Fastighetsförvaltare är underrättad och trappan ska tas bort och istället ska en slänt göras
eftersom detta är ett återkommande problem.
6. Diskussioner kring parkeringen. Det är mycket trafik och rörigt vid lämnings- och
hämtningstider. Många upplever det som att det blir en fara för barnen. Rektor och personal
konstaterar att fler parkeringsplatser förmodligen inte löser problemet eftersom bilar
parkeras så nära som möjligt även om lediga platser finns. Trafikplaneraren har varit på plats
och kommit fram till samma sak. Förslag från personalen att de går ut under en vecka för att
prata med föräldrar som står fel. Ett annat förslag är att spärra av in till parkeringen med
hänvisning till barnens säkerhet. Förslag att klasserna slutar vid olika tider för att minska
trafiken. Detta går dock inte pga. skolskjuts. Tillfällig åtgärd: Skolan kommer informera
föräldrar om situationen på Schoolsoft och uppmana till att följa reglerna. Personal kommer
även ta upp detta i klasserna.

7. Förälder tar upp ett problem med att skolan stängs efter skoldagens slut. Om Gläntans
personal inte är på plats är det svårt att komma in för att hämta ut barn från Grönkullen.
Förslag att installera porttelefon, vilket rektor också lyft med vaktmästeriet. Eftersom nya
dörrar och passersystem ska installeras kommer inget göras innan detta är utfört. Rektor
menar att man, tills en bättre lösning finns, får ringa in till Grönkullens fritids så får de öppna
dörren vid de tillfällen det inte går att använda Gläntans entré. Telefonnummer till fritids kan
sättas upp på dörren.
8. Fråga om trafiken förbi skolan kommer öka i och med City Gross öppnande. Detta har utretts
tidigare och beskedet skolan fick var då att så inte var fallet.
9. Anita i köket har varit på besök i en skola i Lund som helt har ekologisk mat. Visionen för
Grönängsskolan är att helt övergå till ekologisk mat.
10. Blir det Fun Camp även i år? Barnen ska få bestämma över en del av pengarna från Grönäng
glittrar. Olika förslag ska läggas fram där Fun Camp ingår. Grönäng glittrar drog detta läsår in
ca 20 000kr.
Utemöbler har köpts in för det som var kvar från föregående års Grönäng glittrar och
auktionen. Dessa kommer ställas fram när skolgården har vårstädats.
11. Fråga om det har hänt något nytt med idrottshallen. Mögelsanering i flickornas
omklädningsrum. Nya dörrar. Den står med på listan för nybyggnation eller renovering men
rektorn har inte hört något.
Nästa möte bokas till den 23/5 kl. 18.30.

Sekreterare: Louise Edwall

