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

1/10 2013
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.30
Magnus Strömblad, Göran Månsson, Anna Romberg, Gunilla Edvinsson,
Ola Persson, Maria Andersson, Monica Prins, Marie Götesson.
Från skolan: Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin Nilsson, Erika Gran.
§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
• Ordförande Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
• Godkändes i oförändrat skick
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
• Ordförande gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
• Erika Gran är ny representant från F-3.
• Hovdalaprojektet löper på och är fantastiskt projekt. Det har varit mycket
intressanta saker som har varit samprojekt med arbeten på skolan. Bl.a. har de i
åk 2 skördat lin på Hovdala och bundit kransar av detta på skolan. I åk 3 barnen
gjort vattenhjul på skolan och provat dem på Hovdala. Detta projektet är något
som personalen på Hovdala vill utveckla och kunna använda i arbetet med andra
skolor. Det kommer att bli en utställning på Kulturhuset av elevernas målningar,
den startar vecka 44.
•
Alla lärare på skolan har eller kommer att gå en genre-utbildning som innebär ett
sätt att stärka elevernas skrivande i svenskan men även i andra ämnen. Denna
genre kommer från Australien. Denna metod används nu på skolan.
• Studiebesök görs just nu i kyrkan, åk 2 har varit och åk 1 skall dit.
• Det är inte bestämt ännu när det är Ljungdalaskolan tur med datautbyggnad.
• En önskan om studieteknikskurs har kommit från föräldrar. Skolan tar med sig
detta och tipsade också om att det kan vara en punkt på föräldramöte att gå
igenom t.ex. matte-tänket då det kan skilja från klass till klass.
• Det är föräldrar som hört viss avundsjuka på skolans projekt (Hovdala och Musik
och kulturskolan)från föräldrar med barn på andra skolor. Detta är inget som
skolpersonal hört något om eller diskuterat speciellt.
• Det kom en fråga om hur stor inflyttning det är till skolan nu och hur lång tid
skolan har på sig att ta emot nyanlända barn. För tillfället är det inte någon stor
inflyttning till Ljungdalaskolan. Detta är en fråga som Anna Güettler jobbar just
nu i det projekt hon håller på med. Hon skall ha ett möte med Migrationsverket
om bland annat gången då nyanlända barn skall flyttas till en skola.
§ 5) EKONOMI

•
•

Kassa: 15 847: Bra med inbetalningar till föräldraföreningen.

§ 6) DISCO 18 OKTOBER
• Vi bjuder nu in Läreda (140 elever) och Stoby (100 elever) samt våra egna elever
(220 elever). Anna Romberg gör mallen och Ola Persson kopierar upp det som
behövs. Helena Hejman ordnar distribuering på Läreda, Marie Götesson på
Ljungdala, Göran Månsson i Stoby.
• Ola Prins högtalare är sönder. Ola Persson kontaktar Ola Prins för att lösa detta.
• Göran Månsson kollar med Karamellkungen om vi kan köpa direkt från dem. Går
inte det så fixar Anna Romberg och Gunilla Edvinsson inköp av godis till discot.
• Göran Månsson håller utkik efter bra priser på läsk. Skall någon till Netto nu så
kan det köpas in. 4 flak cola och samt några med andra smaker.
• Monica Prins mailar Eva-Gunilla Paulin Nilsson om 4 bord och några stolar.
• Marie Götesson ordnar städgrejor.
• Ola Persson fixar belysningen.
• Gunilla Edvinsson tar med kassaskrin och “räknare”.
• Magnus Strömblad fixar mikro.
• De som kan vara med på kvällen är: Anna Romberg, Maria Andersson, Gunilla
Edvinsson, Göran Månsson, Ola Persson, Ola Prins, Magnus Strömblad, Helena
Hejman, Petra Rundberg, Ulrika Bengtsson, Marie Götesson.
• Vi träffas 16.30 i gympasalen.
§ 5) BIO 16 NOVEMBER
• Föreställning 13.00 i två salonger.
• Vi behöver bord att ha försäljningen ifrån. 4 st behövs och vi säljer samma saker
från alla 4 borden. Vi gör färdiga godispåsar.
• Inga klubbor eller tuggummi får vi ha med.
• Vi sätter upp och delar ut lappar på måndagen i vecka 45. Anna Romberg fixar
mallen, Ola Persson fixar kopieringen och Marie Götesson sätter upp och delar ut.
• Vi försöker ansöka om pengar från bla Sparbanken 1826.
• Vi behöver beställa vilka filmer vi skall ha och det skall göras senast om två
veckor (v. 42), alla får kolla och vi kör lite mailkontakt om vilka filmer vi skall ha.
• Vi stämmer av alla detaljer på mötet 12 november
• Ola Persson föreslår att vi skall kontakta tidningen Norra Skåne om detta
arrangemang. De som känner någon på tidningen kan ju prata med de berörda.
§ 5) NÄSTA MÖTE
• Nästa möte blir den 12/11-2013 kl. 18.30 i Ljungdalaskolan personalrum.
§ 6) MÖTET AVSLUTAS
• Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Ola Persson, ordf.

_____________________________
Marie Götesson, sekr.

