Protokoll för Skolstyrelsemöte i Saxdalen
Den 11/3-2013 kl. 16.30-17.30
Närvarande:
Helena Karlsson
Sara Forsberg
Åsa Fremén
Linda Fremén
Erik Sand
Helena Wallman
Annelie Oskarsson
Ylva Svensson
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes.
3) Justerare: Åsa Fremén
4) Föregående protokoll
5) Information från:
a) rektor: Överlämning till lorensberga pågår. klassindelningen inför nästa läsår
är klar: F-klass, 1-2, 3, 4, 5-6. Vik för Emma är ute på annons, samt vikariatet
som Patrik går på.lärarna arbetar med att lära sig Unikum = verktyg för
pedagogisk planering. From med hösten kommer även föräldrar att kunna ta del
av unikum och se planering och bedömningar. Angående personalens arbete
med värdegrunden på skolan kommer det att bli ett möte längre fram.
b) förskolechefen: Under veckorna 28-30 kommer förskolorna i saxdalen och
sunnansjö att slås ihop. I år blir man i Saxdalen. Det är för närvarande 5 barn i kö
för att få börja till hösten. personalen arbetar med förberedelser inför
utvecklingssamtalen. I maj blir det brandövning, Skola/förskola kommer att ha
gemensam APT 1 gång/termin. Vårens möte kommer att handla om
dokumentation samt överlämning. Agneta Levicki och Agneta Engblom vikarierar
på vakanta tjänster.
6) Information från verksamheten:
a) skolaoch fritids: Personal går NTA-utbildning (natur och teknik för alla) Klass 3
och 6 håller på med nationella prov. Den 21/3 ska skolorkestern spela för PRO i
FolketsHus. Den 25/3 åker klass 2-3-4 till Grangärde kyrka på påskvandring,
samma dag simmar klass 4-5-6 klassikersimningen i Grängesberg (500m). Den
15/4 kommer Lars-Åke och Marita Wetterkranz och visar bilder och berättar för

barnen. Den 12/4 är det en dansföreställning för klass 3-6. På skärtorsdagen är
det sångsamling och pyssel för förskola/skola. Klass-5-6 har prao i köket.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskola, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet på rektorsområdet: flera aktiviteter är på gång.
8) Yttre och inre miljö: Helena K kollar med Ulrika Strömberg hur det går med
värdegrundsorden. Just nu ser man över trafikmiljön vid skola/dagis.
Helena W kollar med Seppo Timmonen(ordförande i vägföreningen) angående
eventuella farthinder som alternativ till blomlådor.
9) Friluftsverksamhet: Friluftsdagen på sjön Saxen blir den 22/3. Isen är bra och
vi kör de planerade aktiviteterna. Maria i köket kommer att närvara.
10) Internationella kontakter: ylva har inte hört något mer från
Integrationsenheten.
11) Övriga frågor: Skolfoto. Många tycks vara nöjda med det företag som fotat de
senaste två åren. Hädanefter ska man kunna välja innan att inte ta foton.
13) Kalendariet: Valberedningen. Ylva och Annelie skickar mejl till
klassföräldrarna
13) Nästa möte: 15/4 kl.16.30-17.30
14) Mötet avslutas
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