Föräldrarådsmöte 1/6-16
Nästa läsårsorganisation på skolan:
41 barn i förskoleklassen till hösten.
Nya lokaler F-klass och fritids.
Nya lärare: Marianne Kolin F-klass och fritids
Annika Lilja åk 3, Kristina Nilsson åk 4
Ny kurator, annons ute.
Cilla tillbaka, Irene och Eva Lå går i pension den siste september
Skolinspektionen kommer kanske till jul
Ny timplan: det blir längre dagar för eleverna, fler raster, halvklasslektioner.
Språkvalet börjar i åk 7.
Fritids påverkas: Morgonfritids kommer att äta i två omgångar, Marcus har
rastaktivitet. På eftermiddagen: fritidshem F-2, fritidsklubb 3-6.
Skolavslutningen: VI samlas och går kl. 9.40, kl. 10.00 börjar det i kyrkan och
avslutas ca kl. 11.00. Bara föräldrar som får komma in i kyrkan, om det inte kan
komma någon förälder får mor/farföräldrar komma istället.
Skolavslutning 2017? Var? Hur?
Förbättringar i vår utemiljö: lekhus, en styck kompisgunga= demokratipengar
En styck kompisgunga-skolan
Cykelväg-skolan
Bussfickan fungerar som vanligt igen.
Mycket biltrafik, tänka på att man kan släppa av sina barn vid förskolan också.
Diskuterade föräldraenkäten, fråga 3, om att föräldrar inte känner sig delaktiga i
utvärdering och förbättring av verksamheten.
Fråga 9-Vad är koncentration? Att vi i skolan ska utnyttja att arbeta i smågrupper.
Ny skola? Tvåparallellig skola, vet ännu inte så mycket.
Övrigt: Skolan är ett tillhåll, det har sågats i ett träd, det eldas här, har haft inbrott i
idrottshallen och det har kört epa-traktorer på skolgården.
Det är skolans ansvar kl. 6.30-17.30. Man får bara vara på skolan om man är på fritids.
Men man får vara på kullarna och gröningen om man inte går på fritids eller om man
är fri från fritids.

Föräldrar som kom på mötet: Anna de la Cueva F-klass, Eivor Larsson F-klass, Milena
Kunstelj Ohlsson F-klass, Jörgen Jacobsson åk 2, Andreas Friberg F-klass, Jenny
Björck F-klass+3, Malin och Fredrik Windahl F-klass+3, Sara Ekelund åk 4, Christina
Fäldt åk 4, Daniel Tilljander åk 2+5, Bettina Persson åk 3, Lina Lund Molin F-klass+2
Vid pennan: Camilla Ekström

