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4. Föregående protokoll
5. Övriga frågor:

Nya lekplatsen – Materialet till lekplatsen har kommit förutom några redskap som fattas.. Tanken är att arbetet
ska startas innan Jul.
Aktion julklappen – Skolan samlade in hela 195 paket. De var flest antal paket i hela västra Sverige. Tusen
tack för engagemanget.
Torkskåp – Torkskåpen kan inte ställas var som helt på grund av brandsäkerhet. Skolan undersöker om det
finns någon lämplig plats där dessa kan ställas.
Trafiksituationen – Diskussion om hämtning- och lämning som flera vårdnadshavare inte sköter på ett
trafiksäkert sätt. Jonas kommer att skriva om trafiksituationen i Rektorn har ordet.
Bussturer – Vårdnadshavare önskar bli informerade när skolskjutsarna avviker från sin ordinarie tur. Skolan
ansvarar inte för skolskjutsfrågor längre. Vi kommer att kontakta bussbolagen och be de att kontakta skolan när
en avvikelse inträffar. Då kan vi i vår tur lägga ut informationen på Ping Pong.
Sandaredskolans föräldraförening - kommer att förse alla klasser på Sandaredskolan med pepparkakor och
clementiner nästa vecka. Föreningen vill också slå ett slag för att fler vårdnadshavare ansluter sig till föreningen. I
dagsläget är det fyra vårdnadshavare som driver föreningen.
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6. Aktuella pedagogiska frågor:

SKA kalender –
 Luciafirande den 13 december - Det blir tre sittningar i kyrkan, 5-ornas föräldrar får vara med.
 Julavslutning den 21 december – Tre sittningar, skoltid är från 08:20-11:45 den dagen. Är det någon
som vill ta sitt barn efter tredje sittning är det helt ok under förutsättningen att klassläraren meddelas.
 Den 7 januari samt 18 februari studiedagar på Sandaredskolan– fritidsverksamhet har öppet som vanligt.
 Fritids jullov kommer att bedrivas i paviljongen.
Studiehörnan – Nytt namn för läxhjälp. Det fungerar lika bra som tidigare, väl besökt och det bedrivs av behörig
personal alla dagar i veckan.
Samrättning NP –Sandaredskolan kommer att samrätta NP med Sandhult-, Bredared- och Borgstenaskolan.
Genomgång av skolans modell för samrättning. Lärarna rättar varandras prov alltså inte sin egen klass. Många
vinster med att samrätta med andra skolor då lärarna framförallt kan föra pedagogiska diskussioner med
varandra.

7. Skolans ekonomi:
Budgetläget 2018 samt 2019 – Vi håller budget för 2018, vi har valt att investera i år i klassmöbler.
Nästa år kommer vi att ha anpassningar på 500tkr men detta har skolan redan anpassat utan att behöva
genomföra stora förändringar som påverkar verksamheten.
Investeringar – Återkoppling
Vi kommer att ha helt nya klassuppsättningar för åk 1 och åk 2. F-klasser och åk 5 kommer att få nya stolar.
Vi kommer att inreda ett ”tyst rum” på skolan där eleverna som har behov av lugn och ro kommer att kunna gå
undan både under skol- och fritidstid.
Vi har köpt nya NO böcker som heter Koll på NO.
Vi har upprustat musiken med olika instrument och diverse hjälpmedel.
Tilläggsbelopp – Sandaredskolan har fått 600tkr för nästkommande termin. Dessa medel kommer att användas
till personalförstärkningar i verksamheten.
Personalfrågor:

Personalläget – Rektor Jonas kommer att sluta på Sandaredskolan då han har fått en tjänst som
verksamhetschef för elevhälsan i Borås Stad.
8. Förslags- och förbättringsfrågor:
Lovfritids – under jullovet kommer fritids att bedrivas i paviljongen då det inte kommer att vara så många barn.
Fortfarande bekymmer med anmälningar till lovfritids. Viktigt att anmälan görs så att verksamheten kan
planeras i god tid. Vid förändringar ska personalen meddelas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering – information om plan mot diskriminering och kränkande
behandling ges på nästkommande skolrådsmöte då skolkurator Sandra kommer att medverka.
/Marijana Stojkovic
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