Ljungdalaskolans föräldraförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Dag:
Plats:
Tid:
Närvarande:

2014-03-25
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.20
Ola Persson, Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Maria Andersson, Monica
Prins och Jonas Andersson
Från skolan:
Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin Nilsson och Erika Gran.

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
• Ordföranden Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
• Dagordningen justerades på två punkter. Paragraf 6 - Barnens vardag i skolan
kompletterade med Barnens vardag i skolan/fritids samt att paragraf 6 bytte plats
med paragraf 5. På dagordningen saknas paragraf 11 och därefter flyttas paragraf 11
och 12 och blir paragraf 10 och 11.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
• Ordförande gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
• Matematiklyftet är en stor satsning som hela kommunen deltar i. Varje lärare i
grundskolan kommer att avsätta 30 tim/termin. Läsåret 2014/2015 kommer präglas
av denna utvecklingssatsning som kommer att få direkt positiv påverkan på elevernas
matematikundervisning.
• Alla elever ska ha tillgång till studie/yrkesvägledning. Skolan har en handlingsplan för
detta och när det väl kommit igång kommer en utvärdering att ske.
• Vårens utflykter är inplanerade. Åk 1-Olahus, Åk 2-Skånes Djurpark, Åk 3-Skåneresa,
Åk 4-5 Kreativum i Karlsham, Åk 6-Köpenhamn.
• Nationella prov i åk 3 och 6 är i full gång.
• Eleverna kommer att sjunga in våren på Valborgsmässoafton.
• Skolan har fått ett äppelträd av det kommunala bolaget Hässlehem. Trädet kommer
eventuellt att planteras på skolan på Valborgsmässoafton.
• Ny lärare har anställts som kommer att vara både musiklärare samt undervisa i andra
ämnen.
• Nyrekrytering är på gång för att ersätta kommande pensionsavgångar.
§ 5) BARNENS VARDAG I SKOLAN/FRITIDS
• Det förekommer tråkigheter mellan skolans elever på sociala medier i form av
trakasserier, hot och kränkningar. Det visar sig även att många elever inte har
föräldrar som vet vilka spel som spelas, föräldrar som inte sätter begränsningar i
skärmtid osv. Finns det möjlighet för skolan/föräldraföreningen att i samregi anordna
en föreläsning till föräldrar/elever om sociala medier? Eventuellt till hösten eller till
nästa vår skulle detta kunna genomföras.
• Angående rastvärd/rastkul så måste skolan prioritera sina resurser till klasserna och
kan inte lösa med befintlig personalstyrka. Ev. skulle rastaktiviteter kunna lösa

•
•

genom det projekt som är på gång för långtidsarbetslösa ungdomar.
Angående den stora barngruppen på Kometen så har det anställts mer personal. Från
och med höstterminen kommer även lokalutrymmet att utökas.
Angående Klubben så kommer det till höstterminen finnas två tjänster på vardera 50
procent.

§ 6) ÅRSMÖTE
• Årsmötet äger rum den 6 maj 2014 kl. 18.30.
• I dagsläget har inga nomingeringar kommit in till valberedningen.
• Ola kommer att skriva verksamhetsberättelsen för 2013 som därefter mailas ut till
styrlesen på remiss.
§ 7) DISCOPLANERING INFÖR 4 APRIL
• Vi bjuder nu in Läreda (140 elever) och Stoby (100 elever) samt våra egna elever
(220 elever). Ola Persson kopierar upp A5 och lämnar dessa till Ljungdalaskolan.
Jonas kopierar upp A3 och ser till att lapparna blir uppsatta på Ljungdalaskolan,
Läredaskolan och Stoby skola.
• Ola Prins agerar DJ.
• 6 flak läsk behöver köpas in samt ostbågar och chips. Godis finns på vårt lager.
• Magnus Strömblad fixar mikro.
• 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”.
• De som kan vara med på kvällen är:
Anna Romberg, Maria Andersson, Gunilla Edvinsson, Ola Persson, Ola Prins och Jonas
Andersson.
Vi hopps att även att följande kan hjälpa till:
Göran Månsson, Marie Götesson, Magnus Strömblad, Helena Hejman, Petra Rundberg
och Ulrika Bengtsson
• Vi träffas 16.30 i gympasalen.
§ 8) EKONOMI
• Punkten utgår då kassören inte är närvarande.
§ 9) VÅRENS AKTIVITETER
• Inga fler aktiviteter än disco är i dagsläget inplanerad.
§ 10) ÖVRIGA ÄRENDEN
• Diskussion om att skaffa ett Facebook-konto till föräldraföreningen. Anna Romberg
utses till att starta upp och drifta kontot.
§ 11) NÄSTA MÖTE
• Nästa möte efter årsmötet äger rum den 20 maj 2014 kl. 18:30 i Ljungdalaskolans
personalrum.
§ 12) MÖTET AVSLUTAS
• Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
______________________________
Ola Persson, ordförande

_____________________________
Gunilla Edvinsson, vice sekreterare

