Föräldrarådet i Vissefjärda:
Möte 2015-02-23 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Ingrid Bruze (rektor), Zarah B (skolan) Sussie (Förskolan), Ulrika, Bo och Heidi
Bildningsnämndens protokoll:





Besparingskrav för Vissefjärda skola på grund av nya budgetramar.
Mycket barn på förskolan i hela kommunen. Nya lokaler för förskolan under utredning.
Mobila teamet söker resurser ur sociala fonden för att kunna fortsätta sitt arbete.
Avtal om ensamkommande flyktingar och placering av asylboende i Emmaboda.

Information från rektor Ingrid Bruze:
 Brandsyn av skolan har skett under lovet, några små anmärkningar, men i det stora helt
ett bra betyg.
 Flytten av delar av fritids till skolans lokaler är färdig.
 Gemensam föreläsning för personalen med Leif Strandberg under vårens studiedag.
 Brandutbildning för 2:or och 5:or under våren.
 Inger går i pension efter vårterminen.
Information från de olika verksamheterna:
 Skolan, Zarah
Planering inför en sekelskiftesdag, som skall kopplas till integration, den 12/5. Barnens
budget skall gå till att anordna en festival med diverse aktiviteter. Vårens nationella prov
är igång. Schackklubb för alla åldrar i startgroparna. Schacktävling för 5:orna. Klass 4
planerar att lämna bidrag till Kretsloppstävlingen.
 Fritids
Jobbar på att anpassa sig efter flytten.
 Förskolan, Sussie
Flytten är färdig. 4-5 åringarna har sin verksamhet på Äventyret i fritids gamla lokaler.
Skönt för barnen att ha en fast plats under hela dagen. Vänskapstema under våren.
3 åringarna har jobbat med ljud och de minsta barnen med vatten och bubblor.
Förskolan jobbar mycket med tecken framför allt med de större barnen.
Personalen fortsätter under hela våren med sin utbildning via SPSM på temat ”Barn i
gråzonen”.
Information/föräldrafrågor
 Frågor kring undervisningstimmar och ämnen. Barnen får i slutändan ihop sina timmar
enligt timplan även om ämnena ibland, av nödvändighet, kastas om. Emmaboda ligger i
övre spannet på timplanen
 Fredrika har inhandlat 3 hjälmar till fritids.
 Diskussion om informationsmöte för barnen kring trafikvett, droger och dyl. med polisen
efterfrågas. Svårt att få till på grund av resurser hos polisen, kontakt med polishögskolan
skall tas.
 Diskussion om möjlighet att få in pensionärer som extra vuxna under rasterna. Vidare
kontakt med PRO.
 Bokslutet är godkänt, kassan innehåller 7367 kr.
 Nästa möte sker den 21/4 klockan 18.
Vid protokollet
Heidi

