Protokoll för skolstyrelsemöte i Saxdalen
2013-05-27 kl. 16:30-17:30
Närvarande:
Helena Karlsson
Annelie Oskarsson
Ylva Svensson
Linda Fremén
Ulrika Strömberg
Åsa Fremén
Sara Abrahamsson
1) Mötet öppnas
2) Dagordning godkändes
3) Justerare Linda Fremén, Åsa Fremén valdes till tillfällig sekreterare.
4) föregående protokoll lästes upp och godkändes.
5) information från:
a) Rektorn: Christina Eriksson (kallas Tina) vikarierar för Emma Gulenius som kommer vara
föräldraledig.
Planering inför hösten:
förskoleklass- Lena och Lena
klass1-2 Ingmarie och Pia
klass 3 Tina
klass 4 Sara
klass 5-6 Patrik och Janne.
Onsdagen den 29/maj föräldramöte då detta kommer presenteras.
b) Förskolechef: Det har varit dåligt gensvar på föräldraenkäten! Alla som inte svarat gör
gärna det! Bra för våra barns förskola att den utvärderas så den kan bli ännu bättre.
1 tjänst ute för att kompensera för personal som gått ned i tid.
Från hösten kommer en praktikant från arbetsförmedlingen. Mer information kommer senare.
Inga barn i kö till förskolan i Saxdalen i nuläget.
6) Information från verksamheten:
a) skola och fritids: Avslutning i gympasalen torsdagen den 13 Juni kl 18:00. Barnen samlas
kl17:45.

4 juni klassikern för klass 4-6. Denna gång är det cykling som gäller. Klass F-3 kommer vara
på Furuliden.
Klass 6 ska till Nyhammar på medeltidsslöjd.
Utvecklingssamtal för klass 3-6 påbörjades v. 22. Anledningen till att det blivit så sent är de
nationella proven som tagit mycket tid.
b) Förskola: Överskolning pågår från alla avdelningar och barnen tycker det är kul.
Brandövning har pågått och varit bra både för barn och personal. Personal från
räddningstjänst har varit i förskolan och informerat och övat med barnen. Höjdpunkten var
brandbilen som kom och visades upp. Rutiner vid brand har gåtts igenom.
Förskolans dag har firats och var uppskattat av barnen.
Trädgårdsdag inställd på grund av bristande intresse! Nytt försök till hösten.
Barnenkät som gjorts för att förskolan ska bedömas av barnen har gått mycket bra.
7) Aktiviteter som främjar samarbete mellan förskola, förskoleklassen, skolan och
fritidsverksamheten på rektorsområdet:
Sångsamling var ett förslag som provats under året, genomförts en gång på våren och var
mycket uppskattat av alla barn och ska from i höst planeras in i förskola/ skolas kalendarium.
Förslaget att skolbarn ska gå till förskola och läsa för barnen har varit svår att genomföra.
När skolan kunde, kunde inte förskolan. Nytt förslag är att involvera även fritids så att
skolbarn ska kunna gå till förskolan på eftermiddagarna och läsa. Ska tas upp med lärarna
och fritidspersonal och diskuteras mer vid nästa personal möte.
8) Inre och yttre miljö:
Skolstyrelsen tar beslut var skylt ”Saxdalens skola” ska sitta och skickas till tekniska. Rektor
prata med tekniska för att ordna med detaljer och datum för invigning kommer senare.
Finns material för förskoleskylt. Förskolechef kommer lyfta det på ett möte med personal om
de tycker det behövs. Mer diskussion om detta på nästa möte som blir i höst.
9) Friluftsverksamhet:
Bordläggs till nästa möte
10) Internationella kontakter:
Förslag att denna punkt tas bort från skolstyrelsen arbete då skola/ fritids och förskola inte
hinner med. Godkännes av styrelsen och tas bort från dagordning.

11) Valberedning:
Information från rektor och förskolechef har gått ut till alla hem angående att sitta i styrelsen.
Viktigt att alla vet att det är skollag och läroplan som är de styrande dokumenten och att de
följs!
Val: Det är dåligt med nomineringar till styrelsen. Skolans nomineringar tas upp på
föräldramötet 29/5
Ny styrelse väljs första mötet nästa termin.
12) Övriga frågor:
Vad ska skolstyrelsen jobba med istället för internationella kontakter. Beslut tas att lägga till
punkten likabehandlingsplan för skolan.
13) Kalendariet:
Juni 2013 arbetsordning klar, utskick till föräldrar görs av Helena Karlsson och Helena
Wallman.
Saxdalens dag: Helena Karlsson håller sitt sista tal som ordförande sen avgår hon inför
hösten.
14) Nästa möte:
Datum ej bestämt, planeras till början av september, rektor och förskolechef kallar.
Fortsättningsvis kommer möte hållas måndagar mellan 16:30-17:30 var 6:e vecka
15) Mötet avslutas
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