Protokoll för skolstyrelsen i Saxdalen
Den 22/10-2012 kl 16.30-17.45
Närvarande:
Erik Sand
Helena karlsson
Ylva Svensson
Annelie Oskarsson
Åsa Fremén
Linda Fremén
Helena Wallman
Ing-Marie Jansa
Madelene Berg
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes
3) Justerare: Åsa Fremén
4) Föregående protokoll
5) Information från:
a) Rektor:
Personalen arbetar mycket med värdegrunden samt att skapa studiero.
Resursgruppen kommer att stötta arbetet. Man arbetar även med betyg och
bedömningar.
Styrelsen föreslår att skolan tillsammans med resursgruppen håller ett
informationsmöte för föräldrar.
b) Förskolechef: personalen arbetar med Start&Stegvis samt dokumentation,
utveckling och uppföljning. Det har blivit en del funderingar runt brand och
säkerhet efter branden i Sunnansjö. Krisplanen är reviderad. I krisgruppen ingår
en förälder, i dagsläget är det Inger Arvidsson. Styrelsen beslutar att Ylva
kontaktar Inger och hör om hon vill fortsätta. Den 5/11 är det politikerbesök.
Politikerna kommer att se på hur man arbetar med mattematik i förskolan. Den
vakanta tjänsten kommer att komma ut på annons igen. Hela förskolan kommer
att fira Lucia utomhus den 13/12 kl 17.00.
Styrelsen ber skolan att inte förlägga den traditonella julfesten samma kväll.
6) Information från verksamheten:
a) Skola och fritids: Den 24/10 kommer FN-dagen att firas med sång och musik
av eleverna. Den 4/11 ska skolorkestern spela på konstrundan. Den 14/11 ska
elevrådsrepresentanter från klass 3 tom 6 på elevrådsutbildning. De 16/11 Är det

medeltidsslöjd för klass 6. Den 26/11 är det halloweendisko i Saxdalens folkets
hus.
b) Förskolan: Nalledagen kommer att firas den 23/10. V.45 kommer det praoelever från Lorensberga. I november kommer man att gå på älgjakt.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet på rektorsområdet.:
Personalen har börjat planera för skolbarnens högläsning för förskolebarnen.
Ylva och Annelie ska höra om Christine och Janne kan samordna en
sångsamling.
8) Yttre och Inre miljö:
Arbetet med värdegrundsorden går framåt. Ylva och Annelie ser över
kapprummen, om man eventuellt kan organisera det på ett sätt som gör att det
blir lättare att hålla ordning. Städningen: Golven bör vara polerade för att de ska
gå att hålla rena. Polering kommer att göras fortlöpande, det ligger på
städpersonalen ansvar att signalera när behov finns.
Taxizonen: Kalle Berg har varit och tittat på trafikmiljön vid skolan och tycker att
något bör göras. Ett möte har ägt rum och ärendet ligger nu hos Tekniska.
De nya gungorna är mycket uppskattade.
9) Friluftsverksamhet: I maj kommer det att vara en friluftsdag i Saxdalen för
Grangärde-Säfsen skolområde. Styrelsen beslutar att den friluftsdag som
skolstyrelsen anordnar ska planeras 1:a mötet efter jul.
10) Internationella kontakter: Annelie och Ylva ska diskutera med personalen om
att eventuellt kunna ta emot instegsjobbare. Åsa tar kontakt med Finska
föreningen.
11) Övriga frågor:
Stena pengarna: Framtidsmuseet hat stängt för ombyggnad. Förslag är istället
Gammeldags jul i Fagersta för klass F-3 och Falu Gruva för klass 4-6. Om inte
pengarna räcker till detta kan alla klasser åka till Fagersta. Åsa och Linda kollar
upp detta och sköter kontakten med skolan.
12) Kalendariet: Elevrådet bjud in till novembermötet
13) Nästa möte: Den 19/11 kl 16.30.17.30 i skolans personalrum.
14) Mötet avslutas
Helena Karlsson
Ordförande

Helena Wallman
Sekreterare

Åsa Fremén
Justerare

