Protokoll gällande Skolstyrelsemöte för Saxdalens skola
Tid: måndag den 7/10-2013 kl. 16.30–17.30
Närvarande: Anneli Oscarsson, Ylva Svensson, Magnus Persson, Linda Fremén,
Åsa Fremén, Ulrika Strömberg, Carolina Lundqvist Pettersson, Sara Forsberg,
Christin Bergstrand.
1. Mötet Öppnas av rektorn och ordförande Annelie Oscarsson
2. Val av sekreterare blir Linda Fremén
3. Val av Justerare blir Magnus Persson
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll.
6. Information från
a) Rektorn;
Jobbar med yttre miljön som skolgård/raster, vad finns det att göra för eleverna och
vad kan man göra mer för eleverna? Har börjat med ”Veckans lek” som sedan ska gå
som en röd tråd ner till fritids. 2 dagar i veckan är personal ute på skolgården och får i
gång eleverna i ”Veckans lek”.
Lärare har varit på information om IKT (informations- och kommunikationsteknik)
( Mer information om IKT står i föregående protokoll)
Skolan ska jobba med eleverna i ett projekt som heter retorik. (tala och lyssna).
Lärare har varit på information.
b) Förskolechefen;
Föräldramötet var lyckat och det uppskattades att det var många som närvarande. På
mötet så informerade förskolechefen att ett ev. studiebesök skulle göra på en förskola
i Södermalm och det blir verkställt den 10/1-2014 och det kommer att vara bara
vikarier på förskolan den dagen. På detta studiebesök ska de se hur den förskolan
jobbar med inre/yttre-miljöer, tema och barns inflytande.
Eva Lundqvist kommer ev. den 11/11-2013 till pedagogerna och ger dem mer
information inför studiebesöket.
På mötet så pratade vi även om hur hemmet och förskolan skulle kunna samverka och
då har förskolan mött upp med en träff under hösten, den träffen kallas ”Möt min
förskola” och det är barnet som då är i centrum.
7. Information från verksamhet
a) skola och fritis;
Jobbar med värdegrunderna rätt hårt för det är en sådan viktig punkt.
Onsdagen 9/10-2013 är Kyrkstigen inplanerad och årskurs 2-6 kommer att vandra
den leden.
Måltidensdag 17/10-2013 och flickor från årskurs 6 kommer att arrangera den dagen.
22/10-2013 firas FN-dagen
Fredagen v. 43 är det Halloween och vad de ska göra exakt är inte spikat.
Har varit lite strul med inloggning till skolfoton så skolan uppmanar de som har

problem att maila till Carina Heed skolfotografen på info@carinaheed.se och ange
namn, klass och skola. Kan även ringa huvudkontoret på telefonnummer:
013-14 14 44 .
b) Förskola;
Måltidensdag 17/10-2013 kommer att uppmärksammas
Oktober/november kommer barnen att bjuda in sina föräldrar till förskolan i projektet
”Möt min förskola”. Meningen är att barnet ska visa sin förskola för sin förälder och
visa vad de gör om dagarna.
Uppmanar de som har problem att maila till Carina Heed skolfotografen på
info@carinaheed.se och ange namn, klass och skola. Kan även ringa huvudkontoret på
telefonnummer: 013-14 14 44 .
8. Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan, skola och
fritidshemmet på rektorsområdet;
Samordningsmöte inplanerat den 14/10-2013, närvarande blir Ylva Svensson,
förskolechef, Anneli Oscarson, rektor, Christina Bergstrand pedagog och Janne
Wallman, lärare. Punkter som ska arbetas med är bl. a högläsning, de äldre läser för
de mindre och sång/musik tillsammans.
9. Yttre och inre miljö;
Skolstyrelsen vill kolla upp vad som kan göras för att snygga upp skolan till 100-års
jubileumet 2015.
Att måla lite mer saker på marken är ett önskemål, mer lekredskap för de få saker
som finns blir det bråk om. Fått information att det inte kan inhandlas mer denna
termin. Finns möjlighet att ansöka om bidrag från Stena Renewable. De pengarna ska
gå till fler leksaker och en idé är en så kallad ”lånekiosk”. Då får eleverna ett lånekort
och lämnar det som pant, så får de en leksak att ha under rasten. Sen är det elevens
ansvar att lämna tillbaka leksaken vid rastens slut.
Det har varit mycket olämpliga saker på skolgården som plankor med spik i och det
ska det inte vara, så vaktmästaren kommer att göra en resning på skolgården. Viktigt
att barnen inte får ta dit saker på fritiden.
Invigning av vår nya skylt blir inte än, utan inväntar förskolan att deras skylt blir
färdig.
10.Friluftsdagen;
Friluftsdagen på sjön väntar vi att med att boka datum.
11.Skolan/förskolans arbete med planen mot diskriminering och kränkande
behandling;
Mycket fokus på värdegrunderna och hur miljön på rasterna är. ”Veckans lek” är ett
sätt att se till att inget barn ska vara utanför och att en vuxen är närvarande.
Rastvakterna är fler och roterar runt skolgården. Vid mobbning så ska snabba
åtgärder gälla. Det är skollagen och den följer man noggrant. Viktigt att när man ser
något kränkande så måste det meddelas till lärare och pedagoger, så det kan åtgärdas
snabbt. Var inte rädda att ringa om ert barn säger något de ser i skolan, allas
uppmärksamhet är viktiga för jobbet emot mobbning.
Rektorn ska se vad för mobbningsprojekt det finns att jobba med.
Förskolan ska jobba med en kartläggning på inre och yttre miljön på förskolan och
det innebär att man går runt med barnen inne och ute och de får säga vad de tycker

om sin förskola.
12.Övriga frågor:
Therese Gustavsson på skolvårdsgruppen meddelar att hon kliver av sin post. Det
skolvårdsgruppen främst har jobbat med är hockeyrinken. Underhåll som plogning
och spolning. Nu letar vi efter nya eldsjälar som kan fortsätta Thereses goda arbete.
Kommunen ger bidrag till den som åtar sig jobbet.
Lappar kommer att delas ut och vi hoppas det finns någon som finner intresse av att
hjälpa oss att hålla igång vår hockeyrink.
13.Kalendariet:
Okt tomt.
Nov. Bjuda in elevrådet till nästa möte.
Dec. skriva ansökan till Stena, sista anmälningsdag 31/1-2014
14.Nästa möte;
Måndag 4/11-2013 kl. 17.30–18.30
15.Mötet avslutat
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