Protokoll för skolstyrelsemöte i Saxdalen
Den 17/12-2012 kl.16.30-17.45
Närvarande:
Ulrika strömberg
Erik Sand
Åsa Fremén
Jan-Olof Wallman
Ylva Svensson
Annelie Oskarsson
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes
3) Justerare: Ulrika Strömberg
4) Föregående protokoll
5) Information från:
a) Rektor: Fritidsledare Anneli Ingvarsson ska ha barn, vikarie Lovisa Persson.
Lärare Aurora slutar, intervjuer gjorda bland annat med utmärkta frågor
från våra barn. 2 personer erbjudna tjänsten, Information om vem som får
tjänsten skickas ut till föräldrar när allt är klar.
Edwise ett program för utvecklingsplaner ej fungerat bra, programmet
Uniqum kommer användas istället. Utbildning av lärare under våren 2013,
föräldrar beräknas ha tillgång till hösten 2013.
Jobbet i skolan präglas av värdegrund. noll tolerans vad gäller svordomar
kommer att införas. Föräldrarmöte kommer att planeras in under våren
2013 för att ge information om detta.
Informationsbrev från fritids kommer att komma under våren.
Planeringsdag 7/1 för skolan
b) Förskolechef: Tjänsten efter Anette Hesselgren tillsatt med förskolelärare
Sandra Engvall. På Ulrika Signal tjänst kommer Agneta Engblom vikariera.
Emelie Eriksson fått tjänst för att täcka upp för de som har deltidstjänster
Madeleine ska ha barn och vikariat kommer utannonseras i början på året
Hämtning och lämning av barn vid förskolan fungerar ej optimalt.
Information till föräldrar har skickats ut. Föräldrarstyrelsen har varit mer
under 10 års tid för att försöka påverka miljön runt skolan och vi står fast
vi det som sagts tidigare. Förskolechef Ylva och Rektor Annelie bjuder in
kontaktpolitiker till nästa möte för vidare diskussion.
Garaget vid skolan finns det lite tankar kring versamhetsmässigt. Rektor
och /eller förskolechef tar reda på om det finns hyresgäster till garaget.
Nästa APT på förskola kommer kostchef för kommunen at inbjudas för att
prata om policyn i kommunen kring sötsaker och ge förslag på alternativ.
Från föräldrar kommit kritik kring att det vid födelsedagar serveras
sötsaker och att det vore bra om andra alternativ finns.
Under Jullov kommer fritids och förskola hålla till på Trollstugan. Info
skickas ut till föräldrar.
Planeringsdag 25/1 för förskolan

6) Information från verksamheten:
a) Skola/fritids: Varit mycket inför julen med adventsframträdande och
Luciafirande. Alla lärare mycket glada över det goda samarbete med
föräldrar i byn, engagemanget uppskattas stort. Efter jullov kommer fokus
ligga på vintersporter
b) Förskolan: ingen närvarande Förskolechef Ylva givit den information
som även verksamheten hade.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet på rektorsområdet:
Sångsamling kommer efter jul, under planeringsdag 7/1 kommer skolan arbeta
fram ett förslag till förskolan. Förskolan tar med det till sin planeringsdag 25/1.
8) Yttre och inre miljö: Arbetet med "värdegrundsorden" pågår och målet blir en
invigning under vår/försommar 2013
9) Friluftsverksamhet: Återkommer på januarimötet.
10) Skolans internationella kontakter: Skolan/Förskolan har kontaktat
Integrationsenheten för att få Instegsjobbare till förskolan information sänts ut till
föräldrar och planen är att en man från Somalia kommer att komma under våren.
Det är en Instegsjobbare som arbetar med Maria i köket som eventuellt kommer
att prata med barnen om Rumänien och Spanien. Kontakter med folk som kan
prata om våra grannländer har etablerats, mer information kommer längre fram.
11. Övriga Frågor: Resan till Fagersta och ”Gammeldags Jul” verkar ha blivit
lyckad. Lärare upplevt det som bra att hela skolan kom iväg och att man då
jobbat genom tvärgrupper och det främjar värdegrundsarbetet.
Föräldrarstyrelsen kommer fortsättningsvis söka pengar från STENA fonden.
Hoppas på en skolresa till nästa höst med.
Mobilförbud för förskoleklass till klass fyra har varit bra, endast hörts positiva
åsikter. 5-6:an har skött sitt mobilanvändande mycket bra. Även fritids upplever
en förbättring.
Tas upp att planering av möte i december bör undvikas eftersom det är mycket
planerad verksamhet då. Sista mötet fortsättningsvis på höstterminen vore bra
om det skedde i slutet på november.
Planeringsdag efter önskemål från föräldrar i möjligaste mån ej i anslutning till
lov på grund av svårighet att få ledigt. Visa planeringsdagar är centralt lagda och
kan ej påverkas.
12) Kalendariet: Nästa möte kommer att ägnas åt trafikmiljö, planering av
styrelsens friluftsdag och diskussion kring nya ledamöter from hösten 2013.
planerade möten under våren 4/2, 11/3, 15/4 och 27/5 tiden 16:30 kvarstår
13) Nästa möte: 4/2 kl 16:30
14) Mötet avslutades
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