Kerstinsrådet

160308

Protokoll

Närvarande: Gina Mihalcea, Mariann Pástiné Boruzs, Susanna Bischoff Hansen, Viktoria
Bengtsson (Stjärnfallet, Månskenet), Therese Fors år 2, Anna Friberg Månskenet, Catrin
Gustafsson förskoleklass, fritids, Elisabeth Karlsson Iskristallen Snöflingan, Jennie Erlén
Iskristallen år 2, Sandra Hedin; Ann-kristin Svanberg Björkquist, rektor, Emma Gregorsson
förskolechef.

Ekonomi: Verksamhetsförändringen från förra året är inte klar än. Iskristallen har en arbetsgrupp gällande gården, även grupp gällande ”Torget”. Stora barngrupper, full bemanning. Ev
dra ned på personal till hösten så man får pengar till projekten. Budget i balans inför 2017.
Skola: Budget i balans inför 2017. Omorganisation i kommunen till grundskolenämder.
Skolan tittar över inför hösten hur lokalerna ser ut för att ventilation etc skall fungera. Skolan
räknar med stora klasser några år, söktrycket är hårt på Kerstinsgårdsskolan.

Grindarna står ofta öppna, viktigt att tänka på
att alla stänger! Info även i månadsbreven.
Grindar

Personal: Skolan är fullt bemannad, alla är behöriga. Förskolan har svårare att rekrytera
förskolelärare, har dock hög förskolläraretäthet. Relativt stabil personalsituation i grunden.
Förskolan informerar om verksamheten: Månskenet och Stjärnfallet: tema är vänskap,
relationer, trygga barn. Kompissamtal, kompisträd, kompiskronor. Varit på Textilmuseet och
skapat, väldigt lyckat. Poetiska collage, rundvandring, utklädningskläder. Barnen födda -10
skall få gå. Månskenet jobbar med vänskap, med Bamse och Lille Skutt. Avdelningarna jobbar mycket ihop. Iskristallen: Jobbar med Bamse, team vänskap. Läsfixarna en ggr/v. Snöflingan har Läsfixarna, skall börja med Babblarna. Solstrålen och Regndroppen: inskolningar
pågår. Jobbar mycket med färg och form. Ute mycket. Barnen födda -12 jobbar med större
ansvar. Regndroppen: nytt tema utgår från Kråkeböckerna. Skall utvecklas utifrån barnens
önskemål. Skapande verksamhet, har en verkstad för detta.
Skolan informerar om verksamheten: Tema natur år 2, följt årstiderna, Jenny, förälder på
skolan hade med sig fällar från vilda djur som barnen fick titta på. Följt en björnhona i idet via
djurparken i Lycksele. Skall jobba vidare med forntid.Kamratrådet har uttryckt önskemål om
att ses mer i gamla familjegrupperna. Värdegrundsarbete är prioriterat då det blivit lite hårdare klimat på gården. Tematräff: i skolan Hela huset sjunger: både skola och förskola.
Förskoleklass: Följt en björn som fått ungar. Två grupper på 13 barn men skall nu börja jobba
ihop grupperna mer. Fredagar bara fritids. Teater- och biblioteksbesök är inplanerade.
Fritids: Mycket shower, kreativa, sjunger och dansar. Nationella prov i 3:an drar snart igång.
2:or och 3:or skall åka iväg på hajk varsin natt på Sundholmen. Planering pågår kring tjänstefördelning till hösten.

Ordningsregler i skolan: Nygamla ordningsregler har kommit, konsekvenser skall vara klart
och tydligt. Genomgång av nya regler som gäller from ht 2016.

Likabehandlingsplan skall finnas, skall revideras varje år och föräldrar skall vara involverade. Att umgås över åldersgränserna är viktigt och att alla är lika. Kompissamtal i alla grupper i skolan. Bra-bok där man kan lyfta allt positivt. Elevråd och kamratråd jobbar nära. Förhoppningsvis fler kompisdagar. Klassråd inför elevråd. Miljö- och hälsorådet. Jobbar tätt mellan skolklasserna. Jobbar med förbättringsfrågor, barnen ser mycket och har många lösningar. Enkäter två ggr/år för att se hur man mår. Elevhälsoteamet är inte komplett, kurator kommer 19 april, specialpedagog är vakant, psykolog är vakant. Skolsköterskan är med i vardagen och finns tillgänglig.
Förskolans likabehandlingsplan: Likabehandlingsteam som jobbar med kartläggning i förskolan, jobbar mycket med värdegrundsfrågor. Jobbat mycket med värdegrundsarbetet även
i personalgruppen. Specificerat olika värdegrundsfrågorvardag och få ett levande dokument.
Iskristallen:

Fotografering: Beslut angående enskild fotografering. Skolan fortsätter med
individuella foton och klassfoton. Förskolan tar individuella foton med föräldrar.

Kerstinsråd: Kerstinsrådet kommer fortsättningsvis vara en gång per termin.

