Protokoll för skolstyrelsemöte i Saxdalen
den 20/2-2012 Tid: 18.30-20.00
Närvarande:
Helena Karlsson
Helena Wallman
Erik Sand
Linda Fremén
Janne Wallman
Aurora Danielsson
Åsa Fremén
Maria Gustavsson
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes
3) Justerare: Åsa Fremén
4) Föregående protokoll: inga komentarer
5) Elevrådet: elevrådet har försökt att komma i kontakt med Annike Andersson för
att höra efter om lekredskap. De har inte fått något svar. De ska nu försöka
kontakta Solveig Åkerhielm. Styrelsen beslutar att Janne hjälper eleverna att
mejla Solveig. Eleverna har efterfrågat nya torkskåp och ett nytt har kommit till
skolan. Elevrådsrepresentanterna har varit till Ludvika, tillsammans med Janne,
för en utbildning i elevdemokrati. Eleverna tyckte att det var intressant och
lärorikt. De har bland annat fått lära sig om lagar och vilka personer man kan
kontakta.
6) Information från rektor: nya organisationen är spikad. Saxdalen- SunnansjöNyhammar-Fredriksberg kommer att utgöra ett område med två rektorer och två
förskolechefer. Rektorer blir: Annelie Oskarsson och Eva-Lena Karlsson.
Förskolecheferna är inte tillsatta än men intervjuer pågår. Det har kommit en ny
arbetsordning som ska kompleteras med de ansvarsområden som vi väljer.
Rektorn vill ha en komplett lista på styrelsemedlemmarna med namn, adress och
personnummer. Sekretess ska fyllas i av alla styrelsemedlemmar.
Diskussion om lokalfrågan: Erik har varit i kontakt med politikerna Håkan
Anestedt och Hanna Lindgren utan resultat. Skolpersonalen har börjat fundera
på olika lösningar att använda lokalerna. Styrelsen beslutar att Helena K
kontaktar rektorn för ett eventuellt X-tra möte samt vilka som bör bjudas in.
7 Information från verksamheten:
a) Skola/fritids: År 3-6 har börjat med nationella prov. Friluftsdagen var lyckad
med fint väder. År 4-5-6 har åkt klassikern på skidor. Fyra lärare/förskollärare går

en kurs i neuropsykiatriska sjukdomar, det är två heldagar. Den 21/2 ska år F-2
åka till Ludvika på en teater som kulturskolan ordnat. Elever från Saxdalen
medverkar. Den 19/3 ska år 2 på instrumentdemonstration. Förövrigt är det
mycket skidor och skridskor nu.
b) Förskolan: hasaloppet kommer att genomföras på Furuliden kommande
torsdag. Trollstugan har numera två avdelningar och det fungerar bra. Nya barn
har skolats in på Rävlyan och snart är det 15 barn där.
8) Val av ansvarsområden: Styrelsen beslutar att vi ska arbeta med områdena:
1. Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet på rektorsområdet.
2. Yttre och inre miljö
3. Friluftsverksamhet
4. Skolans internationella kontakter
9) Utformandet av skolans arbetsmiljö: Styrelsen beslutar att Helena K ber Ulrika
Strömberg att kolla med Kalle Berg hur det går med "Värdegrundsorden".
10) Internationella kontakter: Lasse och Anna Johansson förbereder sig för att
komma till skolan. De skulle kunna komma i Maj. Styrelsen besluter att Lasse tar
kontakt med skolan och betämmer datum.
11) Friluftsverksamhet: Friluftsdagen som styrelsen anordnar beslutas ske den
23/3. Den blir på Saxen. Aktiviteter; se föregående protokoll. Styrelsen besluter
att Erik ansvarar för fisket, Helena W ansvarar för tipspromenaden. Styrelsen
beslutar att Linda och Åsa skriver en lapp som ska delas ut till föräldrarna två
veckor innan. Styrelsen beslutar att träffas hemma hos Åsa den 19/3 kl.19.00 för
ett avstämningsmöte.
12) Övriga frågor:
Helena W mejlar protokollen till Lasse och han lägger ut dem på saxdalen.se.
Förslag att skolans hemsida länkar till saxdalen.se. Personalen får kolla upp om
det är möjligt.
Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmarna ska skänka 200 kr(arvodet) för varje
möte. Pengarna ska, till exempel, kunna användas av Fritids. Lasse kollar upp
hur man kan lösa det rent praktiskt för att det ska bli så enkelt som möjligt. Ett
förslag är om man kan föra över pengarna på Stena kontot.
13) Kalendariet: 14) Nästa möte: 2/4 kl.18.30 i skolans personalrum.
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