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

2014-01-28
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.50
Ola Persson, Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Maria Andersson, Monica
Prins, Göran Månsson, Jonas Andersson, Helena Hejman.
Från skolan: Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin Nilsson, Erika Gran.
Inbjuden gäst: Prästen Lotta Fång

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes i oförändrat skick.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Ordförande gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.
§ 4) PRESENTATION AV NY PRÄST I LJUNGDALAKYRKAN
Lotta Fång gav en mycket trevlig presentation av sig och sin målsättning med
prästyrket. Lotta började sin tjänst i Hässleholm den 1 januari 2014. Lotta arbetar
50 procent som arbetsledande präst i Ljungdalakyrkan och 50 procent som
sjukhuspräst på Hässleholms sjukhus.
Lotta ser fram emot en bra dialog och samarbete med Ljungdalaskolans personal,
elever och föräldrar.
§ 5) SKOLAN INFORMERAR
Åk 6 börjar med nationella prov nästa vecka (vecka 6). Skolan försöker bygga upp
en annan organisation kring nationella prov så att klasslärarna ska kunna känna sig
trygga i sin roll avseende bedömningen och själva genomförandet.
Skridskoåkning för årskurs 4 – 6 startar vecka 5.
Skridskoåkning för årskurs 1 - 3 startar vecka 6.
Utvecklingssamtal pågår. Skolverket har kommit med ett nytt reglemente gällande
utvecklingssamtal. Skolan ska genomföra två samtal per år, varav det endast
behöver lämnas ett skiftligt omdöme per år. Både rektor och lärare upplever
förändringen positiv. Förändringen påverkar upplägget för samtalet eftersom
huvudfokus inte kommer att ligga på att fylla i IUP. Målet är att det ska bli
ELEVENS samtal och att det är eleven som ska styra upp det.
Fritidshemmet är inne i en utvecklingfas genom att det bjudits in föreläsare för så
kallad pedagogisk planering. Det handlar om att koppla ihop fritidshemmet till
läroplanen.
Barn- och utbildningsnämnden har fått statliga bidrag för att kunna genomföra
matematiklyftet. Bidraget ska användas till att utbilda lärare i matematik. Just nu
utbildas de lärare som ska utbilda lärarna i matematiklyftet. Utbildningen är
avsedd för lärarna i årskurs 1 – 6.
Anna Güttler är från och med vårteriminen 2014 tillbaka på heltid som rektor på
Ljungdalaskolan.

Anna Güttler berättade om sitt projekt ”Nyanlända barn”. Anna ska presentera
projektarbetet på barn- och utbildningsnämdens arbetsutskott den 6 februari 2014.
Erika Gran informerade återigen om att föräldraförening har möjlighet att ansöka
om bidrag hos Majblommeföreningen i Hässleholm. Det finns ingen speciell
ansökningsdatum utan majblommeföreningen behandlar ansökningarna löpande
under året.
§ 6) NÄSTA MÖTE SAMT VÅRENS MÖTEN
Nästa möte blir den 25 mars 2014.
Utskick av kallelse till nästa möte tillsammans med information om
föräldrarföreningen samt även nomineringsblankett kommer att ske. Syftet med att
skicka ut en nomineringsblankett är att förhoppningsvis få in nomineringar på nya
styrelsemedlemmar. På blanketten kommer det att finnas möjlighet att nominera
både sig själv och andra. Det är viktigt att det på blanketten framgår att den som
blir nominerad får vetskap om detta. I samband med utskicket kommer vi även att
skicka med ett kuvert gällande inbetalning av terminsbidrag. Anna Romberg
ansvarar för informations- och nomineringsblanketten som skickas på remiss till
styrelsen. Gunilla Edvinsson fixar 230 kuvert.
§ 7) ÅRSMÖTE
Årsmöte och konstituerande möte bestämdes till den 6 maj 2014.
Ola kommer att skriva verksamhetsberättelsen för 2013 som därefter mailas ut till
styrlesen på remiss. Verksamhetsberättelsen samt inbjudan till årsmötet kommer
att diskuteras på mötet den 25 mars 2014.
§ 8) BARNENS VARDAG I SKOLAN
Diskussion om de stora barngrupperna på fritids, framför allt på Kometen. Det
upplevs som om det inte förekommer så mycket aktiviteter på fritids. Det fördes
även diskussion om att anordna aktiviteter på rasterna. På några skolor i
kommunen förekommer det rastvärdar/rastkul, vilket är något som
föräldraföreningen vill lyfta upp och diskutera på nästa möte, den 25 mars 2014.
§ 9) EKONOMI
För närvarande finns det 13 918 kronor i kassan och då är kostnaden för biobesöket
betalt.
Vi har ännu inte fått våra 1 000 kronor som Sparbanken 1826 sponsrat oss med.
Anna Romberg undersöker detta.
Det är viktigt att det tydligt framgår på årsmötet-protokollet vem som får lov att
disponera kontot på Sparbanken 1826 så det inte uppstår problem vid
bankbesöken.
§ 10) VÅRENS AKTIVITETER
Disco planeras till den 4 april 2014. Discoplaneringen kommer att ske på mötet den
25 mars 2014.
§ 11) ÖVRIGA ÄRENDEN
Preicis som under 2013 beslutade föräldraföreningen att betala ut ett bidrag till
avgångseleverna (årskurs 6) med 100 kronor/elev.

§ 12) MÖTET AVSLUTAS
Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Ola Persson, ordförande

_____________________________
Gunilla Edvinsson, vice sekreterare

