Ljungdalaskolans föräldraförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Dag:
Plats:
Tid:
Närvarande:

2014-05-20
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.20
Ola Persson, Anna Romberg, Maria Andersson, Monica Prins och Helena
Hejman
Från skolan:
Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin Nilsson och Erika Grahn.

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
• Ordföranden Ola Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
• Dagordningen godkänns.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
• Ordförande gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
• OS går bort pga det finns så många övriga aktiviteter på skolan att det inte var
möjligt att genomföra det i år.
• Det var lite föräldrar på föräldramötet för de nya f-barnen.
• F-3, 2:orna har sin resa till skånesdjurpark kvar. ”Ljung Ljung knatet” är nästa vecka.
Klass 2 bok är snart klar.
• Nationella proven är klara och ska sammanställas och skickas in.
• Tjänsterna är tillsatta i de olika klasserna. Även fritids är berörda av dessa
omfördelningar av tjänsterna. Köket får också ny personal.
• Skolavslutningen kommer bli traditionsenlig, uppdelad på två gånger i kyrkan.
• Musikprojektet kommer fortsätta även till hösten.
• SYV barnen ska bli presenterade för olika yrkeskategorier. Har vi som föräldrar märkt
något om detta. 1 förälder har märkt av Bergendahls och Maxi. Författarbesöket har
man också märkt av. När barnen är ute på utflykter kommer eleverna i kontakt med
andra yrken. Det är viktigt att man i dessa sammanhang uppmärksammar eleverna på
att dessa finns. Även uppmärksamma alla yrkeskategorier på skolan tex, vaktmästare
och kökspersonal. 1 förälder har på sitt jobb att klass 4 elever turas om att hjälpa till
i köket. Intervjua föräldrar eller bjuda in föräldrar i klassrummet ang deras yrke.
• Syv (syo)ska vara med och informera i samband med språkvalet.
• 4-5 har varit på utflykt.
§ 5) BARNENS VARDAG I SKOLAN/FRITIDS
• brännbollen 6 mot lärarna.
• Det är uppmärksammat från samlingarna på Karlavagnen. Det tas upp att man delas
in tjejer och killar. En fråga är om det är en konstant lösning.
• Det tas upp omkring att elever vid flera tillfällen får lämna samling el klassrummet.
Lärarna informerar kring att detta inte ska vara en konstant lösning men vid vissa
tillfällen kan detta vara en tillfällig lösning.
• En fråga om luftkonditioneringen är ok. En förälder upplever luften dålig i 4-6 delen.

Anna tror inte vi har bekymmer med detta.
§ 6) EKONOMI
• Vi har för närvarande 20782 kr i föreningens kassa.
§ 7) VALBEREDNINGEN
• Eftersom det var så kort tid sen vi diskuterade detta så kommer denna punkten
inte diskuteras så ingående.
• Vi beslutar att om man någon har en kandidat att fråga skrivs det in att denne tar
kontakt med det antalet föräldrar.
§ 8) ÖVRIGA ÄRENDEN
• årshjulet, vi samtalade kring att vissa datum alltid återkommer så att vi skapar ett
årshjul. Då vi har erfarenheter numera så kan vi köra på rutin. Vi skriver ner en del
punkter (se bilaga) inför årshjulet.
• Förslag på möten, möte 16 sep, disco 17 okt, möte 11 nov, film 15 nov, möte 3 feb,
disco 20 mars, årsmöte+möte14 april, 19 maj.
§ 9) NÄSTA MÖTE
• 2014-09-16
§ 10) MÖTET AVSLUTAS
• Ordförande Ola Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Ola Persson, ordförande

_____________________________
Helena Hejman, sekreterare

bilaga
årsmöte
disco vår och höstterminen bio
utskick till barnen ang kassan
3 möte höst
3 möte vår
dagordningar 2 v innan.
Checklista inför disco
bio utskick
dagordningen skickas ut
boka lokaler
uppmärksamma
info för f-klass
öppet hus
skriva v-berättelse

