Föräldrarådet i Vissefjärda:
Möte 2015-11-05 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Liselotte (rektor), Mona (skolan) Ulla (förskolan), Inga-Lill ( bitr förskolechef ), Carina ( fritids),
Bo, Camilla, Fredrika och Jessica
Bildningsnämndens protokoll:
 Inget speciellt att ta upp.
Information från rektor Liselotte Viktorsson Samuelsson:
 Nytt resursfördelningssystem fr om 1/1 men ännu inget klart.
 För att inskrivna barn på Fritids ska få vara där måste föräldrarna jobba; om tex en förälder
tar semester kan inte plats på Fritids erbjudas.
Information från de olika verksamheterna:
 Skolan, Mona:
 ”Bion kommer” erbjuds till förskolebarn men önskemål finns om att sätta upp den i
gymnastiksalen så att även äldre barn får tillgång till den.
Nationella prov ( samtalsdelen )börjar för åk 6 nästa vecka; engelska/svenska. Nytt är att
nationella prov läggs redan nu på hösten i stället för som tidigare först på våren i klass 6.
FN-dagen var en kanon dag!
Luciafirandet har tidigare alltid hållits av klass 5 men nu får de elever i åk 5-6 som är
intresserade öva under lektionen elevens val. Firandet hålls fredagen den 11/12 och om
eleverna vill uppträda vid fler tillfällen under helgen blir det med föräldrarnas hjälp.
 Fritids, Carin:
Många barn och trångt vid måltider, speciellt vid frukosten.
Då verksamheten är uppdelad i två hus tvingas de hålla olika aktiviteter då det är svårt att
samverka .
På höstlovet gjordes en uppskattad resa till Marinmuseet i Karlskrona.
 Förskolan, Ingalill/Ulla:
På föräldramötet 28/10 kom bildningschefen Lennart O Werner på besök.
Barn som står på kö kommer att få plats på Lillegården i Januari-16 och ny personal kommer
rekryteras inom kort.
I kommunen i stort är det fortfarande lång kö in på förskolorna. Mikaelsgården öppnar en ny
avdelning.
Information/föräldrafrågor
 PRO har tyvärr tackat nej till förfrågan att ställa upp med rastvakter.
 Info om Fritidsgården: drivs i Samhällsföreningens regi och håller öppet Tis/tors kl 17-20.
4 ungdomar ( 17-20 år) jobbar och gården erbjuder olika aktiviteter; bla finns ett nytt air
hockey spel, bordtennis- och biljardbord samt olika bräd-och datorspel.
 Önskemål om bättre trädgårdsskötsel på Lillegårdens innegård.
 Nästa möte sker den 2/2 och önskemål om att tidigarelägga mötet till kl 17.00
Vid protokollet
Jessica

