Protkoll för skolstyrelsemöte i Saxdalen
den 2/4-2012 Tid:18.30-20.15
Närvarande:
Carina Nygårds
Sara Forsberg
Agneta Engblom
Åsa Fremén
Helena Wallman
Erik Sand
Lasse Johansson
Ulrika Strömberg
Helena Karlsson
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes
3) Justerare: Ulrika Strömberg
4) Föregående protokoll: Inget att tillägga
5) Information från rektorn: Personalen på förskolan utökas. Agneta Engblom
fortsätter på 100% och kommer att vara mer på Trollstugan. En projekt
anställning på 75% tom 6 juli är ute för sökning.
I skolan arbetar man just nu mycket med kompisskap, främst i förskleklassen och
klass 1 men även i övriga klasser. Man pratar mycket om hur man är mot
varandrar och hur man pratar till varandra.
Det har kommit till skolans kännedom att elever är ute sent på kvällarna och
trakasserar bybor. Skolpersonalen har informerat eleverna om att man fått
kännedom om detta. Det är föräldrarnas ansvar vad eleverna gör på fritiden.
Ny rektor i Saxdalen blir Annelie Oskarsson och förskolechef blir Ylva Svensson,
de kommer att ha Saxdalen och Fredriksberg. De kommer att samarbeta med
rektor och förskolechef för Sunnansjö och Nyhammar. Carina kommer att bjuda
in dessa till nästa möte.
Information om klassindelning till hösten kommer på nästa möte.
6) Information från verksamheten:
a) skolan: Klass 2, 3 och 4 har varit till Grangärde kyrka på påskvandring. skolan
kommer att delta i skräpjakten/teckningstävling. Skräpplockardag blir den 11maj.
Den 9 maj åker klass 4 till Grängesberg på "säkercykel utbildning"
Den 25 april åker 3-4an och 5-6an på teater i Ludvika. Klass 3 och 6 ska göra
nationella prov. Den 21 maj kommer brandbilen(räddningstjänsten) till klass 2

och 5. Sara kommer att åka på överlämnande konferen till lorensberga efter
påsk. Klass 1, 2 och 3 kommer att åka till Romme på strutssafari för
prispengarna man fått.
Friluftsdagen som skolstyrelsen anordnade var uppskattad.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet på rektorsområdet: Aktiviteter är på gång mellan skola och
förskola, bland annat att äldre planerar för yngre. Förslag från skolstyrelsen är att
man har en gemensam sångsamling som man hade i höstas.
8) Yttre och inre miljö: Styrelsen beslutar att Anders Strömberg tar fram ett
kostnadsförslag för materialet till värdegrundsorden och lämnar detta till rektorn.
Styrelsen beslutar att Helena K och Ulrika S tar kontakt Tessan
(skolgårdsgruppen) angående hockeyrinken. Städningen av skolans lokaler är
bristfällig, rektorn kollar upp detta.
9) Friluftsverksamhet: 10) Internationella kontakter: Lasse kommer att återkomma i ärendet angående
Thailand. Tidigare förslag har varit att eleverna ska få veta mer om indianer av
Åke Dahlman. Styrelsen beslutar att Erik pratar med Åke inför hösten.
11) Övriga frågor: lasse har varit i kontakt med Sou´s ekonom, det verkar vara
svårt att få till ett enkelt sätt för styrelsemedlemmarna att skänka sina arvoden.
Lasse kommer vidare att kontakta förvaltningchefen Anna-Lena Andersson.
Saxdalens skola har genom skolstyrelsen sökt och fått 10.000 kronor av Stena.
Pengarna är främst sökta för "klassikertröjorna" och en studieresa. Stena delar ut
priserna den 12/4 i Gonäs Folkets hus. Styrelsen beslutar att Helena K och
Helena W åker dit och representerar styrelsen.
12) Kalendariet: Skyddsrond ska genomföras i april. Rektorn hör av sig om
datum samt om någon från styrelsen kan gå med.
13) Nästa möte: 21 maj 18.30 i skolans personalrum
Mötet avslutas.
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