Ljungdalaskolans föräldraförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Dag:
Plats:
Tid:
Närv.:

28/5 2013
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.00
Marie Götesson, Magnus Strömblad, Jonas Andersson, Anna
Romberg, Anna Güettler, Gunilla Edvinsson, Ola Persson.
Från mitten av § 4 också Göran Månsson, Maria Andersson och
Helena Hejman.

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Godkänd.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Punkten om schoolsoft- Marie Götesson pratar med Johan Stensmar om
detta.
Den blå rutschkanan är godkänd men en del barn tycker den är läskig. Hur
gör vi med den? Vad tycker föräldraföreningen?
Rutschkanan som är vid mötesplatsen är inte godkänd och behöver åtgärdas.
Vi i föräldraföreningen behöver ta kontakt med tekniska kontoret då vi är
ansvariga för denna rutschkana då den satts dit av tidigare föräldraförening.
Magnus Strömblad kontaktar tekniska kontoret och försöker komma fram till
en lösning vad det gäller denna rutschkana då vi i föräldraföreningen inte
ser någon möjlighet för oss att ansvara för den i all tid och evighet.
Skolans sparbeting ser ljusare ut än vad som tidigare angivits. Skolans
anpassning av befintlig budget är idag 623 000 och detta är mycket mindre
än vad som befarades. Detta gäller för 2013.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
Nationella proven är klara. Resultaten i åk 3 ser bra ut och resultaten för åk
6 ser även de bra ut trots väldigt hårda krav. Skolan behöver jobba mer med
läsförståelse och att kunna läsa, förstå och skriva faktatexter. Inom matten
behöver skolan jobba med att göra uträkningar och att rita och berätta.
Avslutningsprogrammet är nu klart. Eva-Gunilla Paulin-Nilsson och Erika har
suttit med i arbetsgruppen tillsammans med Anna Güettler.
Samling kommer att vara på skolgården sedan går eleverna klassvis till
Ljungdalakyrkan där Bo Johansson kommer att prata och elever kommer
att framträda. Därefter är det tillbaks till skolan för traditionellt firande
på kullen. Efter dessa gemensamma samlingar är det dags för klasserna
att samlas i klassrummen för fika och sommarkramar. En fråga ställdes
angående avslutningsfikat och undran var om man skall ha med sig kaffe
och rulltårtor och om de elever med särskild kost skall ha med det själva.
Anna Güettler tar med sig denna fråga till arbetsgruppen.

Personalfördelning:
Förskoleklass:
Ellinor Wennberg och Barbro Martinsson med hjälp av
Camilla Fast, Helene Johansson och Jonas Jonsson.
1:an
Eivor von Mentzer och Linda Lundin
2:an
Karin Rosengren och Erika Grahn
3:an
Jenny Lindberg och Ulrica Kvist
4:or
Anders Blazevic och Inger Malm
5:or
Patric Jeppsson och Eva Marie Lidén
6:or
Eva-Gunilla Paulin Nilsson
Kometens fritids:
Camilla Fast och Helene Johansson
Karlavagnens fritids: Jonas Jonsson och en nyanställd
Fritidsklubben:
Marie Götesson
Caroline Rönnblom kommer att jobba i Tyringe till hösten och det är två
som går i pension.
På Schoolsoft kommer de skriftliga omdömen att finnas och just nu arbetar
personalen med det.
Internet-utbyggnaden ligger i tre steg. Nätet till skolorna, näten inne i
skolorna därefter dataparken. Ljungdalaskolan kommer under hösten att bli
genomgången av nya dataenheten.
Efter första läsåret med årskurs 6 på skolan verkar det som om eleverna har
en positiv upplevelse av att åka till Läredaskolan för bl.a. hemkunskap.
Visst busliv på skolgården har börjat nu i och med sommaren. Skolan har
inte hört något om skadegörelse ännu.
Förra veckan var det en man som erbjöd ett barn i F-klassen leksaker under
skoltid, Anna Güettler har inte hört något men skall kolla upp detta med
berörd personal.
§ 5) BARNENS VARDAG I SKOLAN
Avslutningsaktivitet för sexorna verkar rinna ut i sanden, vi har inte hört
något från lärarna i sexorna.
Monica Prins har mailat till Eva-Gunilla Paulin Nilsson angående cykelfrågan.
Skolan är positiv till att vi tar tag i detta och ordnar så att det finns
användbara cyklar på skolan. Vi beslutade att köpa in 1 cykel och renovera
de tre cyklar som behöver gås igenom. Vi måste få ett besked om skolan kan
ansvara för cyklarna framöver om föräldraföreningen gör dem användbara
nu. Vi köper också in 4 hjälmar om detta inte finns på skolan. Ola Persson
pratar med Anna Güettler om detta och Marie Götesson kollar om det finns
några hjälmar på skolan idag.
§ 6) EKONOMI
Kassa: 15 367 : § 7) ÖVRIGA ÄRENDEN
Till nästa läsår är det viktigt att föräldraföreningen informerar blivande
förskoleklassföräldrar vid föräldramötet inför skolstarten.
Magnus Strömblad har fått en förfrågan från årskurs 4 att de vill anordna ett
skoldisco där intäkten från discot skall gå till ”Rädda barnen”.
Föräldraföreningen är positiv till ett sådant initiativ men anser att det är
mer en fråga för klassen/skolan än för föräldraföreningen. Vi skickar tillbaks
frågan till eleverna med tips om att ta upp det i elevrådet.

Bio till hösten: vi försöker få till en lördag eller söndag i v. 40, 41 eller 42.
Göran Månsson ringer och kollar lite närmre hur vi går till väga.
Anna Romberg kollar informationsfoldern som vi haft som information till
alla föräldrar.
§ 8) NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir den 27/8-2013 kl. 18.30 i Ljungdalaskolan personalrum.
Punkter som då skall tas upp är: Planering av skolstartsmöte,
medlemsavgiften, infobladet, planering inför bioevenemanget.
§ 9) MÖTET AVSLUTAS
Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Ola Persson, ordförande

_____________________________
Marie Götesson, sekr.

