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

27/8 2013
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.30
Marie Götesson, Magnus Strömblad, Göran Månsson,
Jonas Andersson, Anna Romberg, Anna Güettler,
Gunilla Edvinsson, Ola Persson, Maria Andersson,
Helena Hejman

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
• Ordförande Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) SKOLAN INFORMERAR
• Ny personal på skolan:
Patrik Svärd
Träslöjd
Signe Esplund
Syslöjd
Therese Karlsson SvA
Kicki Persson
Lärare på mellanstadiet
Annika Martinsson Karlavagnens fritids
• Klasslärarna är följande:
1:or: Linda Martinsson och Eivor von Mentzer
2:or: Erika Grahn och Karin Rosengren
3:or: Linda Lundin och Ulrica Kvist
4:or: Anders Blazevic och Inger Malm
5:or: Patric Jeppsson och Eva-Marie Lidén
6:or: Eva-Gunilla Paulin- Nilsson
• Personalfördelning på fritids är följande:
Kometen: Ansvariga är Camilla Fast och Helene Johansson
Stöttning av: Ingrid Widestål och Ellinor Wennberg samt 1 extra personal för
enskild elev.
Karlavagnen: Ansvariga är Jonas Jonsson och Annika Martinsson
Stöttning av: Barbro Martinsson och Therese Karlsson
Fritidsklubben: Ansvarig är Marie Götesson
Stöttning av: Marlene Baeck och Therese Karlsson
• Fritidsklubben än nu igång och där är i dagsläget 18 barn inskrivna. Fritidsklubben
har sina lokaler i Stjärnsalongen och delar därmed lokal med musikundervisningen
på skolan samt musik och kulturskolans verksamhet.Det mesta har fallit på plats
på samtliga avdelningar.
• Hovdalaprojektet är igång och alla klasser kommer att ta del av detta under
hösten. Det är en fantastisk möjlighet som skolan har fått i och med detta
projektet.
• Det är i dagsläget 220 elever på skolan.
I förskoleklassen är de i dagsläget 39 barn.
• Föräldramöte 9 september 2013 kl. 18.30- 20.00.Det kommer att vara en kort
gemensam information i matsalen och därefter i klassrummen. Anna Güettler
önskar att föräldraföreningen presenteras under informationen i matsalen.
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Ola Persson frågade Anna Güettler om skolan skulle vara intresserade av att
föräldraföreningen iordningställer de cyklar som finns samt köper in ytterligare 1
cykel. Detta med förbehåll att skolan tar över ansvaret för cyklarna när allt är
ordnat. Anna Güettler och skolan tar gärna emot detta då det finns elever som
inte har tillgång till cyklar.
Anna Güettler kommer under september- november att ha annat uppdrag 2 dagar
i veckan. Jan Brolin kommer under denna tid att vara rektor på skolan dessa 2
dagar i veckan. Uppdraget Anna Güettler skall ha är att se över hur skolan skall
möta nyanlända elever. Enligt nytt lagförslag är det bland annat så att du som
nyanländ skall räknas som nyanländ i 4 år, där är också förslag på förlängd
skolgång och en hel del andra förslag som Hässleholms kommun behöver se över
hur de kan möta dessa elever.
En fråga om vad elevens val egentligen är kom upp. Elevens val skall vara något
fördjupande i något skolämne men det kan också vara hemspråksundervisning. På
Ljungdalaskolan har man försökt lägga hemspråksundervisningen under elevens
val.
Önskemål till Anna Güettler att prata med Anna Stenberg om att en del elever
inte duschar efter gympan. Detta upplevdes under våren i dåvarande åk 4.
Susann Nilsson är kvar under hösten och kommer att ta emot sjukanmälan och
sköta en del administrativt.
Klätter-ställningen (den blåa) skall vara vinglig och är konstruerad på det sättet.
Skolan har valt att inte ta bort den.
Skolavslutning och skolstart har varit mycket bra och fin. Föräldraföreningen är
nöjd med dessa upplägg och hoppas att det nu kan fungera framöver.

§ 3) EKONOMI
• Kassa:
12 367 : • 6:orna var i Turbanhallen på avslutningsgrej. En uppskattad avslutning på deras
tid på Ljungdalaskolan.
I priset fick de 1,5 tim bowling, hamburgertallrik och dricka samt glass. För hela
detta arrangemang fick vi betala 3000:-. Ett bra pris och ett bra upplägg.
§ 4) ÖVRIGA ÄRENDEN
• Nuvarande 5:or har åter aktualiserat frågan om att ha disco med hjälp
föräldraföreningen. Vi skickar det åter tillbaks med ett löfte om att vi kan hoppa
över vårdiscot om klassen vill hålla disco då med hjälp av sina föräldrar och
klasslärare. Vi kan även finnas till hands för att svar på diverse frågor om hur man
ordnar discot.
• Höstens disco planerar vi till 18 oktober. Marie Götesson bokar gympasalen.
Vi bjuder in Läreda och Stoby denna gången också.
• Höstens bio föreslår vi att ha i första hand 23 november eller i andra hand 16
november.
Preliminär kostnad blir 7000:- för 2 filmer i två salonger samtidigt. Vi kör F-3 och
4-6 som indelning. Göran Månsson bokar detta.
Föräldraföreningen sköter själva försäljningen av godis.
• Vi delar ut information om föräldraföreningen samt kuvert om medlemsavgift
under nästa vecka (v.36).
Anna Romberg ordnar mall till info.bladet Gunilla och Mathias Edvinsson ordnar
kuvert, Ola Persson skriver ut det.
Anna Romberg mailar Anna Güettler med en förfråga om hur många elever det är
i
varje klass.

•

Ola Persson informerar på föräldramötet. Skulle Ola få förhinder informerar
Göran Månsson istället.

§ 5) NÄSTA MÖTE
• Nästa möte blir den 1/10-2013 kl. 18.30 i Ljungdalaskolan personalrum.
• Följande mötesdagar under hösten: 1 oktober, 12 november
§ 6) MÖTET AVSLUTAS
• Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Ola Persson, ordf.

_____________________________
Marie Götesson, sekr.

