Protokoll för Skolstyrelsemöte i Saxdalen
Den 15/4-2013 kl. 16.30-17.50
Närvarande:
Erik Sand
Helena Wallman
Annelie Oskarsson
Ylva Svensson
Patrik Janols
Sandra Ekvall
Ulrika Strömberg
1) Mötet öppnas
2) Dagordningen godkändes.
3) Justerare: Ulrika Strömberg
4) Föregående protokoll
5) Information från:
a) rektor: Den 27/4 kommer det att vara en anonns på ett vik och en vakant
tjänst. Jenny Andersson är specialpedagog och kommer att vara på skolan
2dgr/vecka. Anna Sand Björkqvist börjar till hösten som speciallärare på skolan.
Man arbetar nu med rastlek, en personal ansvarar för lek och en personal är
rastvakt. Alla klassråd har lämnat förslag på regler för kojorna och fotbollsplanen
och elevrådet har spikat dem. Nationella prov pågår.
b) förskolechefen: man har haft en långt pågående magsjuka på förskolan, för att
få stopp på detta har man informerat om vikten av att vara symtomfri 48
timmar.Informationen har gjorts i samråd med bvc. Ingegerd Danielsson från
resursgruppen kommer att arbeta som specialpedagog på förskolan. Enkät till
alla förskolefräldrar kommer att komma ut, även frågor till barnen. Man planerar
för att få plats för alla barn till hösten. 31/5 är det utvärderingsdag och 12/8
planeringsdag för personalen.
6) Information från verksamheten:
a) skola och fritids: Det har varit en teater och dansföreställning i gymnastiksalen.
Den 22/4 kommer alla elever från klass 4-6 att gå på en föreläsning om Etik på
nätet(Netscan). Föräldrarna är inbjudna på kvällen. Den 25/ är det
skräpplockardag. Nationella prov ågår för klass 3 och 6. den 15/4 är det
cykelsäkerhetsdag för klass 4. Pia ska åka till Ornäs på studiebesök, där har
man mycket verksamhet mellan skola/fritids. Lovisa och Pia ska på utbildning i

rastlek. Skolavslutningen blir den 13/6 kl.18.00
b) förskola: Utvecklingssamtal pågår. man har fått en I-pad/avdelning. Arbetet
med dessa börjar till hösten. Den 16 maj är det förskolans dag. En trädgårdsdag
kommer att anordnas.
7) Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskola, förskoleklassen, skolan,
fritidshemmet på rektorsområdet: Den gemensamma sångsamlingen i påskas
blev mycket lyckad. Man har gått igenom rutinerna för överlämning
(skola/förskola).
8) Yttre och inre miljö: Arbetet med värdegrundsorden pågår, planen är att det
ska vara invigning under våren. Det är skyddsrond den 18/4.
9) Friluftsverksamhet: Friluftsdagen blev lyckad men det var kallt och blåsigt.
10) Internationella kontakter: 11) Övriga frågor: Sista april har ibland varit stökig när flera ungdomar samlats i
byn, senaste åren har det dok varit lugnt. Styrelsen beslutar att Annelie kollar
med fältassistenterna om de hört något från ungdomarna.
valberedningen: Ylva och Annelie har satt ihop ett brev med information om
styrelsens uppdrag. styrelsen beslutar att det ska skickas ut till alla föräldrar.
Klassföräldrarna kommer att få ett x-tra blad där man skriver ner de man
nominerar till styrelsen. Övriga föräldrar lämnar förslag till klassförälder i
respektive klass. I förskolan får alla föräldrar en nomineringslapp. Styrelsen
beslutar att ha ett x-tra möte den 15/3 kl.16.30 angående nomineringarna.
13) Kalendariet:
13) Nästa möte: 27/5 kl.16.30-17.30
14) Mötet avslutas

Helena Karlsson
Ordförande

Helena Wallman
Sekreterare

Ulrika Strömberg
Justerare

