Protokoll för skolstyrelsemöte i Saxdalen
den 16/1-2012 Tid: 18.30-20.00
Närvarande:
Emma Gullenius
Carina Nygårds
Jenny Hagström
Anders Strömberg
Anna Runnberg
Tessan Gustavsson
Linda Fremén
Åsa Fremén
Helena Wallman
Helena Karlsson
Jens Beronius
1) Mötet öppnades
2) Dagordningen: Punkten: Val av styrelse flyttas upp till 6b
3) Justerare: Anna Runnberg
4) Föregående protokoll läses av ordförande
5) Information från rektor: Saxdalens skola fick det sökta miljöstipendiet för åk 1-3. Det
består av 10.000 kr. Lärarna ska nu, tillsammans med eleverna planera vad man
kommer att göra för pengarna. detta ska sedan redovisas för miljö och
byggnadsnämnden i maj.
På förskolan håller man på att skola in nya barn.
6) Information från verksamheten: Den 14/2 kommer elevrådsrepresentanterna att åka
på en utbildning i elevdemokrati.
Janne kommer from nu att vara på skolan från kl.7.20 för de barn som kommer tidigt
med taxin.
Skolpersonalen är mycket tacksam för den fina isen som några föräldrar fixat.
6b) Val av styrelse: Klassföräldrarna har fått fram följande:
Helena Karlsson
Erik Sand
Helena Wallman
Lars Johansson
Åsa Fremén

ordförande
ordinarie
vice ordförande
ordinarie
sekreterare
ordinarie
suppleant (går upp till ordinarie när den nya organisationen är klar)
suppleant

Linda Fremén
Ulrika Strömberg

suppleant
suppleant

I styrelsen kommer även rektor, 1 representant för skolan, 1 representant för förskolan
att ingå. När den nya organisationen är klar tillkommer en förskolechef.
7) Skolans arbetsmiljö: lokalfrågan: Helena K kontaktar Erik för att höra hur kontakten
med politikerna går.
8) Samarbete mellan skolan och hemmen: Styrelsen kommer att arbeta med att
engagera föräldrar i den kommande friluftsdagen på sjön saxen som styrelsen anordnar.
9) Mottagande skolor och arbetsliv: 10) Friluftsverksamhet: Vinterdag vid sjön Saxen (repris från förra året). Förslag på
datum: fredag den 23 mars. Förslag på aktiviteter: angling, pimpling, skidåkning,
tipspromenad, skoteråkning. Ytterligare planering nästa möte.
11) Internationela kontakter: Helena W kollar av med Lasse Johansson när han och
Anna kan komma till eleverna och berätta/visa bilder om Thailand. Förslag från skolan är
april (ej v.15)
12) Övriga frågor: Helena K har skissat på en ansökan för vindbonusen från Stena.
Styrelsen söker till: klassikertröjorna, lekredskap, resor/studiedagar. Helena K finputsar
ansökan och skickar in.
Förslag på ny punkt för nya styrelsen att arbeta med: Verksamhet: skola/fritids/förskolan
13) Kalendariet: Februari: elevrådet bjuds in.
14) Nästa möte: måndag den 20/2 kl.18.30
Mötet avslutas
Ordförande
Helena Karlsson

Sekreterare
Helena Wallman

Justerare
Anna Runnberg

