Protokoll för skolstyrelsen i Saxdalen
Den 2/4-2012 kl.18.30-19.55
Närvarande:
Ylva Svensson
Carina Nygårds
Linda Fremén
Christine Bergstrand
Ing-Marie Jansa
Åsa Fremén
Erik Sand
Helena Wallman
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkänndes
3) Justerare: Linda Fremén
4) Föregående protokoll
5) Information från rektor:
Vaktmästarna fixar mycket just nu, de kommer även att hjälpa till med flytten
inom skolans lokaler. 5-års gruppen kommer även nästa läsår att vara i skolans
lokaler.
Efter det arbete personalen har lagt ner för att skapa en lugnare och bättre
stämning kan man nu se goda resultat.
Anette Hesselgren Berggren kommer att sluta på förskolan den 31/5. En person
har erbjudits tjänsten men tackat nej pga. annat jobb. 5-åringarna kommer att
arbeta mot förskolan. Den 6 augusti tar Ylva Svensson (förskolechef) och Annelie
Oscarsson (rektor) formellt över verksamheten.
6) Information från verksamheten:
a) skolan:
Anna och Lasse Johansson har varit i skolan och berättat och visat bilder från
Thailand. Klasserna 1 - 4 har varit till Sahlins strutsfarm. Klasserna 2 och 5 har
haft brandutbildning och hela skolan har haft brandövning. Torsdag den 24/5 är
det klassikercykling för klasserna 4-5-6.
F - 3 kommer att ha Lilla OS. Träning pågår för fullt inför skolavslutningen den
13/6 kl.17.00.
Slöjdverksamheten har fått statliga pengar (skapande skola).
Klass 5 kommer att åka till Leksand den 25/5 på en medeltidsdag.
b) förskolan:
personalen arbetar med att få till höstens organisation med lokaler etc. Förskolan
har haft en trädgårdsdag med barn och föräldrar. Torsdag den 24/5 är det

förskolans dag med teknik tema samt valfri utklädning.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet:
Tyngdpunkten under våren har legat på att stärka barnen och de olika grupperna.
Arbetet återkommer till hösten.
8) Yttre och inre miljö:
Ulrika Strömberg har fått klartecken från rektorn att handla material till de olika
värdegrundsorden. Erik inormerar om att arbetet har påbörjats. ett förslag är att
vi ska försöka få det klart till höstens föräldramöte. Rektor arbetar vidare med
problemen med städningen. Tessan (skolgårdsgruppen) har fått färg till rinken
och planen är att den ska målas i höst. Det har kommit förfrågningar om att få
använda rinken till ridning på fritiden. Styrelsen beslutar att detta inte får
förekomma med tanke på att underlaget blir ojämnt samt att det finns allergiska
barn.
9) Friluftsverksamhet: Återkommer till hösten
10) Internationella kontakter: Erik har inte fått tag på Åke Dahlman angående
hans kunskaper om indianer. Erik försöker igen. Rektor tar kontakt med
Integrationsenheten angående hur det fungerar med instegsjobbare.
11) Övriga frågor:
När är skolans 100-års jubileum? Saxdalens skola fyller 100-år 2015
Blir det någon informationsdag för 6-orna på Lorensberga. Rektor kollar upp
detta.
12) Kalendariet: Utskick till hemmen inför sommaren. Styrelsen beslutar att
Helena W och Helena K skriver detta.
13) Nästa möte: Styrelsen beslutar att Ylva och Annelie bjuder in till hösten första
möte en måndag i september. Styrelsen beslutar att mötena förläggs till 1
måndag/månad mellan 16.30.17.30
14) Mötet avslutas.

Erik Sand
Ordförande

Helena Wallman
Sekreterare
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Justerare

