Protokoll från styrelsemötet 17 januari 2019
1. Mötets öppnande
2. Besök av rektorer
a. Vattenskada Aulan
Linda berättar att det har kommit vatten utifrån och in i aulan. Det ligger en
matta som gjort att vattnet lagt sig i hålen i mattan. Hela golvet är uppbrutet
och det står och torkar, beräknas vara klart i slutet av februari.
Förskoleklassen blev flyttad till Myråskyrkan tillfälligt.
b. Ombyggnation status
Pontus talar om att grundskolenämnden tar beslut om projektet den 29/1,
alla förstudier ligger ute på boras.se. Än så länge håller de planen att starta
januari 2020. På onsdag ska Linda på möte om projektet där man åker och
tittar på andra skolor och redogör för projektering invändigt. Personalen har
fått ge synpunkter för att kunna påverka. Barnen får även vara med och tycka
till om skolgården. Varje årskurs kommer ha fyra salar och framför salarna
finns ett torg som alla kan nyttja. I kapprummet ska ca 100 barn gå in
gemensamt. Alla delar på skolan ska byggas om. Finns ingen evakueringsplan
troligt är att f-3 hamnar på Gässlösa och 4-6 hamnar någon annan stans.
Eventuellt gamla björkängsgymnasiet. Skolan beräknas vara klar hösten 2021.
c. Inköp till rasteriet
Vi har gjort inköp till rasteriet i höstas bland annat stjärtlappar, bollar osv. Vi
kommer köpa mer prylar under våren.
d. Rastfadderverksamheten status
Vi har en facebooksida som många föräldrar är med i. Vi informerar om
verksamheten på föräldramöten. De går ca tre dagar i veckan. Staffan och
Stina drar i verksamheten. Stina tar upp frågan med registerutdrag. Ulrika
som är skoladministratör har koll på registerutdrag.

e. Aktivitetsdagen 2019 ist för 2020 vid ombyggnation?
VI kör en aktivitetsdag i början av juni, Pontus och Linda återkommer med
datum. Det kommer behövas fler föräldrar och vuxna.
f. Målning skolgården för info
Vi har haft ambitioner att måla skolgården, det kommer ske under våren. Det
behöver sopas först.
g. Pontus talar om sociala medier, de jobbar med fokusområdet. Maria Dufva
kommer till Navet i slutet av februari och de rekommenderar hennes
föreläsning varmt. Utöver detta har de även andra fokusområden och
pedagogiska konferenser exempelvis BFL (bedömning för lärande) IKT mf.
h. Lärartätheten ser ok ut, om de som är föräldralediga kommer tillbaka till
våren är det 100%.
i.

Ekonomin för Myråsskolan ser ok ut. De utgår från ett strukturindex. Det
innebär att man utgår från elever som inte når målen, utbildningsnivå,
inkomst osv. Utifrån det får de fram riskfaktorer per elev och pengar fördelas
därefter.

Punkter att ta efter rektorer lämnat
3. Mailbox och FB

Vem ansvarar?

Maria tar mailen men avsäger sig v7. Då tar Viveca över. Maria ska även lägga ut på
facebook gällande kallelsen till nämndens möte om ombyggnationen. Utöver detta
även om Maria Dufvas föreläsning.
4. Disco
a.

Dag och tid 22 mars, tider 18-19.30, 20-21.30

b.

Indelning årskurser

c.

Ansvariga, bestäms nästa möte.

d.

Checklistor, inköp, aktiviteter, föräldrar etc. Checklista ska ligga på

google doc för alla.
Lysarmband behöver köpas på Rusta, även dricka samt soppåsar.

Utbud: Hariborullar, kexchoklad, chips, ostbågar, delikatobollar.
Sofia har bokat DJ Marco.
5. Kommande möten
a.

26 februari kl 18 Styrelsemöte bl a inför discot

b.

Medlemsmöte/rektorer vid behov

6. Målning av skolgården
a.

Uppskjutet till våren efter sopning.

7. Inköp till rasteriet
a.

Fler inköp ska göras, Maria handlar på Gekås

8. Årsplanering 2019
a. Januari – Julpynt ner v 2 / Styrelsemöte m rektorer 17 jan
b. Februari – Styrelsemöte inför disco 26 feb
c. Mars – Disco 22 mars / Inköp rasteriet
d. April/Maj – Målning skolgården?
e. Juni – Aktivitetsdag / Skolavslutning
f. Juli – Ledigt
g. Augusti – Styrelsemöte inför Myråsjoggen?
h. September – Myråsjoggen och därefter Årsmöte /Medlemsmöte (Lysning 3 v
före)
i.

Oktober – Styrelsemöte inför disco

j.

November – Disco

k. December – Julpynt inför första advent / Jullunch rastfaddrar / Present
rastfaddrar
9. Övriga punkter
Sofia talade om en studie gällande barns matvanor reglerat till lunchrast och att det
kan påverka om barn äter innan eller efter rasten då de känner mindre stress om de
har rast innan maten. Återkommer med studien.
10. Mötets avslutande.

