Föräldrarådet i Vissefjärda:

Möte 2015-04-21 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Ingrid Bruze (rektor), Zarah B (skolan) Nettan (Förskolan), Ulrika, Bo, Jessica, Heidi och Fredrika.
Bildningsnämndens protokoll:
 Bildningsnämnden ser positivt på inlämnat förslag gällande att sätta staket runt lekparken på
Verdavägen.
 Schablonintäkt för nyanlända skall framåt fördelas mellan såväl socialtjänst som skola.
Information från rektor Ingrid Bruze:
 Åtgärd av de brister som påtalades i brandskyddskontrollen pågår.
 De nationella proven är i full gång.
 Fotbollsmålen bakom slöjdsalen är fastsatta, även målen på grusplanen kommer sättas fast, av
säkerhetsskäl.
 Skolan har blivit tilldelade investeringspengar, diskussion kring vad de ska användas till pågår.
 Internrevision kommer att ske under våren.
Information från de olika verksamheterna:
 Skolan, Zarah
Mycket jobb och planering inför sekelskiftesdagen, 12 maj. Barnen har fått egna sekelskiftesnamn och
jobbar i tvärgrupper, bl.a. med att göra filmer. Sekelskiftesdagen kopplas ihop med ett flertal ämnen i
läroplanen och en sammanlänkning till såväl dagens invandring som Vilhelm Moberg kommer att ske.
Besök på stallarna för att se hur det såg ut förr i tiden är inplanerat. Arbetet med barnens festival
fortsätter. Årets fisken går av stapeln den 3 juni. 5:an har varit på ett mycket lyckat besök på
länsmuseet och konstmuseet
 Fritids
Ingen info.
 Förskolan, Nettan
På myran fortsätter man att jobba med vatten och bubblor. Man lyfter även in färg, massage och sång.
Barnen på Haren spenderar mycket tid i skogen, jobbar med ljud och tillverkar sina egna instrument.
Äventyret jobbar med känslor, med stöd av tecken. Barnen får fundera över och prata om såväl sina
egna som varandras känslor. Personalen använder rollspel som ett verktyg för att få igång dialog och
reflektion kring hur ens eget beteende kan påverka andras känslor. Barnen födda 09 jobbar
tillsammans med Glass Factory med stenar och glas.
Information/föräldrafrågor






Jessica lämnar över posten som sekreterare till Heidi.
Föräldrarådet bidrar med 2500 kr till sekelskiftesdagen som stöd till bussfärd och matkostnader.
Kontakt är tagen med PRO kring möjligheten att de äldre är delaktiga i barnens skoldag.
Håkan har i år endast slipat ett fåtal skridskor. Han behåller skridskokassan och fortsätter nästa vinter.
Nästa möte sker den 14/9 klockan 18.00

Vid protokollet
Heidi

