Protokoll för Skolstyrelsemöte i Saxdalen
Den 4/2-2013 kl. 16.30-17.30
Närvarande:
Helena Karlsson
Agneta Bogsven
Åsa Fremén
Linda Fremén
Erik Sand
Helena Wallman
Annelie Oskarsson
Ylva Svensson
Per Öberg
1) Mötet öppnas
2) Ändring i dagordningen: Punkterna Friluftsdag och Instegsjobbare läggs in
efter punkt 6:information från verksamheten.
3) Justerare: Åsa Fremén
4) Föregående protokoll: 5) Information från:
a) rektor: Lärarna går en utbildning i något som kalas Unikum, det handlar bla om
utvecklingssamtal och pedagogisk bedömning.
b) förskolechefen: Alla förskolor i Ludvika kommun kommer att få en I-pad.
Förskolepersonalen ska åka till Hillängen förskola för att se och höra hur det har
fungerat med I-pad där. 1 tjänst är ute på sökning till förskolan. Alla föräldrar på
förskolan kommer att få en enkät via datorn, det är viktigt att så många som
möjligt deltar. From nu ska man kunna ändra schema, säga upp plats etc via
datorn.
6) Information från verksamheten:
a) skolaoch fritids: På förmiddagen den 19/2 kommer klass 4-6 att genomföra
klassikerskidåkningen. Den 8/3 är det friluftsdag i Säfsen. Datum för gemensam
sångsamling, skola/förskola är inbokade under våren.
Kass 4 kommer troligtvis att få gå på riddarskola, det är Grangärde församling
som anordnar detta.
b) förskola: man har en del inskolningar just nu och försöker jobba ihop grupper.
Hasaloppet kommer att genomföras, troligtvis under februari månad.

7) Frilutsdagen: Den friluftsdag som styrelsen anordnar kommer att äga rum den
22/3. Planerade aktiviteter(om vädret tillåter) är: angling, pimpling, skidor,
skridskor, tipspromenad. Styrelsen beslutar att träffas för planering direkt efter
nästa möte den 11/3.
8) Instegsjobbare: Ylva har varit i kontakt med Sören Larsson på
Integrationsenheten och väntar fortfarande på besked. Man planerar för en
Instegsjobbare i 5-års gruppen. Det har kommit synpunkter från en förälder om
att man tar in en invandrare i barngruppen. Annelie förklarar att lämpligheten hos
alla vuxna som får arbeta med barnen alltid kontrolleras, detta är något som man
aldrig gör avkall på. Arbetet i skolan styrs helt och hållet av läroplanen. Styrelsen
eller andra föräldrar har inget ansvar för personal eller anställningar och har
heller inga befogenheter vad gäller personalfrågor.

Då mötestiden är slut flyttar man fram resterande punkter till nästa möte.
13) Kalendariet: elevrådet ska kallas till nästa möte.
13) Nästa möte: 11/3 kl.16.30-17.30
14) Mötet avslutas
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