Styrelsemöte 11 april 2019
Välkomna!
Deltagande: Stina, Maria, Terese, Helen samt rektorerna Linda och Pontus
1. Mötets öppnande
2. Disco
a.

Summering: Vi har kvar dricka samt lite vinster men annars
behövs det köpas in mer av allt. Det görs en inventering av allt inför
discot i höst.

b.

Feedback, åsikter, synpunkter från kvällen: Bättre ljus i

photoboth, samt mer pynt kring båset samt sätta upp polaroidbilder
osv. En skylt.
3. Mailbox och FB
a.

Vem ansvarar nästa period?: Stina ansvarar för detta till nästa
möte.

4. Målning av skolgården
a.

Datum? 14/4 klockan 10:00 för föräldraföreningen. Glöm ej fixa
lite mallar. Den 22/4 kl 10.00 kör vi med alla andra, Stina går ut med
info på fb och mail. Dels om datum och tid men även anmälan.

b.

Ta fram förslag på vad som ska målas, förslag från föräldrar/barn.

Stina önskar fia med knuff.
5. Inköp
a.

Fler inköp? Bollar, en basketboll samt en fotboll till varje klass.

b.

Hur mkt pengar är det kvar sen stipendiet?

6. Aktivitetsdag
Checka med Pontus/Linda, de var positiva i januari och skulle återkomma med datum.
Svar: datumen som föreslås är, 4/6 samt 12/6 är förslag på aktivitetsdag för barnen
från rektorernas. Stina går ut med förfrågan vem som bär ansvaret.

7. Övriga punkter
a. Lån av bollkastningsplank – Frida Sweblom. Helt ok om personen fixar
transport osv.
b. Problem i Åk 2 – Stina. Rektorn svarar längre ner.
c. Samrådsmöte 16 april angående ombyggnationen. Jenny går.
d. åk4 och inställda skoldagar till förmån för hemstudier i samband
med utvecklingssamtalen. Frågan uteblev.
e. Kisslukt i duscharna tjejernas omklädningsrum: Pontus ser över
möjligheterna till att städa mer eller vad som gör att det doftar
dåligt.
f. Incidenter: Stina tar upp problemet vid fotbollsplanen. Det
förekommer hårda ord och kränkningar. Rektorerna bekräftar att
det är hårda ord ibland och att det sker avstängningar. Det görs lag
och det har tidigare fungerat ok så rektorerna får följa upp och höra
sig för.
g. Andra incidenten gäller att någon har lagt kläder i en toalett och
bajsat på dessa. Denna incident är utredd av rektorerna. De trodde
först att någon varit extra utsatt men det visade sig att de inte var så
utan en elev har av misstag råkat bajsa på kläderna.
h. Utöver detta talades det om arbetsro i klassrummet i tvåan. Det
finns ett pågående arbete kring elever i den årskullen där det är
tillsatt extra resurser. De är alltid två resurser i klassrummet.
Kuratorn är med och stöttar upp.
i.

Fråga kring vart fjärde klassen ska vara som är förskoleklass idag-:
Rektorerna tror att det eventuellt blir biblioteket. Då får man i
sådana fall flytta biblioteket till aulan sista terminen innan själva
renoveringen.

j.

Frågan kring incidenten i åk3. Rektorerna tar tag i detta och
återkopplar.

k. Rekryteringar: Rektorerna meddelar att de har haft lyckade
rekryteringar och att de har behöriga lärare på alla tjänster i skolan.
Dock är det fortfarande inte 100 % täckning på fritids.

l.

Information från ombyggnationen: Linda berättar att det är i
projekteringsfas, det är RO-gruppen som har entreprenaden och de
har handlat upp en massa underentreprenörer. Det är ca 20-30 man.
På tisdag den 19/4 är informationsträff i lärarrummet för de som är
intresserade. Förmodligen blir det Gässlösa (Kronäng) samt gamla
Björkängsgymnasiet. Det kommer köra bussar från Brämhult till och
från skolan.

Årsplanering 2019
2. Januari – Julpynt ner v 2 / Styrelsemöte m rektorer 17 jan
3. Februari – Styrelsemöte inför disco 26 feb
4. Mars – Disco 22 mars / Inköp rasteriet
5. April/Maj – Målning skolgården?
6. Juni – Aktivitetsdag / Skolavslutning
7. Juli – Ledigt
8. Augusti – Styrelsemöte inför Myråsjoggen?
9. September – Myråsjoggen och därefter Årsmöte /Medlemsmöte (Lysning 3 v
före)
10. Oktober – Styrelsemöte inför disco
11. November – Disco
12. December – Julpynt inför första advent / Jullunch rastfaddrar / Present
rastfaddrar
8. Mötets avslutande

