Protokoll för skolstyrelsemöte i Saxdalen
Den 19/11-2012 kl.16.30-17.45
Närvarande:
Emma Jirenius
Åsa Fremén
Annelie Oskarsson
Ylva Svensson
Ulrika Strömberg
Sofia Lorin
Erik Sand
Helena Wallman
Helena Karlsson
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes
3) Justerare: Åsa Fremén
4) Föregående protokoll
5) Information från:
a) Rektor: Intervjuer pågår för ny lärare efter Aurora i 3-4:an samt ett vikariat för
Annelie på fritids. Resursgruppen har varit på skoaln och lyssnat på personalen,
utifrån detta ska de komma med förslag på åtgärder. Man räknar med att
informera föräldrarna om arbetet på ett föräldramöte efter jul.
Stort fokus läggs på att få arbetsro.
b) Förskolechef: Inger Arvidsson har accepterat att stå kvar som
föräldrarepresentant i krisplanen.
Två tjänster på förskolan är ute på sökning.
Det finns ett häfte som beskriver social och utbildningsplanen i Ludvika kommun.
Det finns att få för de som är intresserade. Utifrån de mål som beskrivs i häftet
har man nu börjat arbetat med något som kallas; balanserat styrkort. På
styrkortet har man angett olika mål man vill uppnå samt hur man ska arbeta för
att nå dit.
Även i förskolan har man ett samarbete med resursgruppen, där kommer man att
arbeta med personalen och förhållningssätt.
6) Information från verksamheten:
a) Skola/fritids: Advent och Luciaträning pågår. På elevens val har klass 1 tom 3
något som kallas Röris, det är ett friskvårdsprogram.
Lärarna ska på en föreläsning som handlar om betyg och bedömningar. Skolans
traditonella julfest blir den 12/12 kl.18.00. Den 19/12 blir det pysseldag.

b) Förskolan: Arbetar med Start&Stegvis samt dokumentation. Två praoelever
från Lorensberga har varit på förskolan. Det är några inskolningar på gång samt
att en del barn flyttar över till Trollstugan.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet på rektorsområdet:
Sångsamling kommer efter jul.
8) Yttre och inre miljö: Arbetet med "värdegrundsorden" pågår. Ing-Marie Jansa
ska prata med vaktmästaren angående kapprummet utanför 1:ans klassrum.
Det ska komma upp en skylt om enkelriktning vid "rondellen/taxizonen", man
tittar nu på om det går att ordna någon annan plats för färäldrar som
hämtar/lämnar sina barn.
9) Friluftsverksamhet: Återkommer på januarimötet
10) Skolans internationella kontakter: Skolan/Förskolan har kontaktat
Integrationsenheten för att få Instegsjobbare till förskolan. Det är en
Instegsjobbare som arbetar med Maria i köket. Annelie hör med henne om hon
kan tänka sig att berätta för skolbarnen om sitt hemland.
11) Övriga frågor: För Stena pengarna kommer alla elever på skolan att åka på
skolutflykt till Fagersta på gammaldags jul. Det blir den 3:e december, det blir en
guidad visning i hur julen firades förr i tiden. Det blir två bussar och det kommer
att finnas 26 platser för föräldrar som vill följa med. Skolan kommer att ta med
mat till eleverna. Styrelsen beslutar att Åsa skriver en lapp där man kan anmäla
intresse att följa med.
Styrelsen efterlyser information om fritids under punkten: Information från
skola/fritids. Det är även flera föräldrar som saknar "fritidsbreven". Annelie tar
med sig det tillbaka till personalen.
Flera föräldrar har hört av sig till styrelsen angående problem med mobiler i
skolan. Man upplever att det inte fungerar, det blir mycket konflikter bland de
mindre barnen, dessutom förekommer spel på mobilerna som inte alla föräldrar
accepterar att barnen tar del av. Styrelsen vill att skolan skriver ner en policy om
vad som gäller runt mobilanvändningen. Man har även från skolans sida sett
problemen med mobiler och kommer att ta fram nya regler. Förslaget är att
mobilerna inte får användas under skoltid av de lägre klasserna. Det är sedan
tidigare förbjudet att filma och ta kort.
12) Kalendariet: HelenaK och HelenaW skriver ihop ett utskick som ska delas ut
före jullovet
13) Nästa möte: 17/12 kl. 16-30-17.30
14) Mötet avslutades

Helena Karlsson
Ordförande

Helena Wallman
Sekreterare

Åsa Fremén
Justerare

