Protokoll för skolstyrelsen i Saxdalen
Den 17/9-2012 kl 16.30-18.00
Närvarande:
Annelie Oskarsson
Ylva Svensson
Åsa Fremén
Linda Fremén
Erik Sand
Helena Wallman
Christine Bergstrand
Sara Forsberg
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes
3) Justerare: Åsa Fremén
4) Föregående protokoll
5) Information från:
a) Rektor: Informerade på föräldramötet om vikten av värdegrunden. Brytdagar
är nytt för i år, eleverna slutar då en timme tidigare en gång/månad. Lärarna
jobbar bla med Likabehandlingsplanen. Saxdalen ingår tillsammans med
Nyhammar, Sunnansjö, Frediksberg i Grangärde-Säfsen skolområde. Lärarna
kommer även att ha gemensamma studiedagar. Kommande studiedag kommer
man att arbeta med bedömningar/betyg.
b) Förskolechef: Det är en vakant tjänst på förskolan, den har varit ute på annons
och ska ut igen. Vikarie under rekryteringen är Lovisa Persson. På Rävlyan har
man förstärkt personalgruppen fram till jul. Månadsbrev kommer att komma från
avdelningarna 1ggr/månad samt 2ggr/termin från Ylva. Det kommer att bli
ändrade regler för de som har barnomsorg 15 tim/vecka. De nya reglerna
kommer att gälla from 1 oktober och utskick angående detta kommer från
förvaltningen. Det är på gång med ett nytt säkrare staket vid förskolan.
6) Information från verksamheten:
a) skola och fritids: Det blir en friidrottsdag i Nyhammar den 21/9 för eleverna i åk
3-6. Den 24/10 ska 5-6an på teater. Onsdag den 26/9 är det kyrkstigen i åk 2-6.
Emma och Aurora ska på rörelseutbildning. Fredag den 28/9 är det
skolfotografering. Syskonfoto den 26/9
b) förskolan: I förskolan arbetar man med materialet Start&Stegvis som bla
handlar om empati, känslor, impulskontroll, problemlösning och självkontroll. Man
arbetar med tema:lika-olika och lär sig reda ut konflikter. Man arbetar även med
pedagogisk dokumentation, alla barn ska ha en egen pärm. Politikerna kommer

att titta på hur förskolan arbetar med mattematik. Fotografering för förskolan blir
den 26/9.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen,
skolan,fritidshemmet:
Skolan planerar för att ha en gemensam sångsamling med förskolan. Förslag
från skolstyrelsen är att man låter skolbarnen läsa högt för förskolebarnen. Detta
har gjorts tidigare och varit uppskattat.
8) Yttre och inre miljö:
Rinken har blivit målad av föräldrar. För att undvika att rinken används för
ridning, ordnar Annelie med en förbudsskylt.
Städningen: personalen har skrivit ner vad man är missnöjd med och elevrådet
har lämnat synpunkter. Det är svårt för eleverna att hålla ordning i kapprummet
utanför ettans klassrum då det saknas hyllor att lägga vantar/mössor etc. på.
Annelie kollar om det går att få tag på begagnade hyllor. Det är rörigt vid
taxihållplatsen, främst på fredagar då alla elever slutar samtidigt. Det är mycket
trafik vid "rondellen" då många föräldrar hämtar sina barn samtidigt som
"taxibarnen" väntar på taxin. Anneli ska undersöka om det finns möjlighet att
flytta taxizonen. Förslag är att den flyttas till staketet mittemot Trollstugan.
Anders Strömberg och Robert Jansson arbetar för fullt med värdegrundsorden.
Det har kommit synpunkter på vassa stenar runt gymnastiksalen, skolan ska
skriva en riskanalys.
9) Friluftsverksamhet:
Ett förslag från Annelie är att vintersportdagen förläggs till Säfsen tillsammans
med de andra skolorna i Grangärde-Säfsen skolområde. Styrelsen beslutar om
detta. Skolstyrelsen kommer även i år att planera för en friluftsdag på sjön
Saxen.
10) Skolans Internationella kontakter:
Annelie kollar med föregående rektor hur det gick med kontakten med
Integrationsenheten. Helena W hör om Marita Mosshäll kan tänka sig att berätta
för de yngre barnen om Norge.
11) Övriga frågor:
Stena pengarna: pengarna söktes bla för en studieresa för eleverna. Önskemål
från personalen är framtidsmuseet. Åsa kollar priser på buss och inträde och
kontaktar sedan skolans personal.
Mötestider: Beslutet om att mötena börjar 16.30 kvarstår. Höstens möten
kommer att var måndagarna: 22/10, 19/11, 17/12
12) Nästa möte: 22/10 kl.16.30-17.30
13) Mötet avslutas

Erik Sand
Vice ordförande

Helena Wallman
Sekreterare

Åsa Fremén
Justerare

