Föräldrarådet i Vissefjärda:
Möte 2016-02-02 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Liselotte (rektor), Caroline (skolan) Ann-Britt (förskolan), Inga-Lill (bitr. förskolechef), Britt (fritids),
Bo, Camilla, Fredrika, Heidi, Ulrika och Jessica
Bildningsnämndens protokoll:


Har inte kommit ännu.
Information från rektor Liselotte Viktorsson Samuelsson:





Kommunen har anställt extra pedagogiska resurser för de statliga medel som tilldelats. Dessa
kommer att jobba med att underlätta för lärarna genom att bland annat vara extra rastvakter och jobba med
läxhjälp på fritids.
Olika förslag har lämnats från barnen för hur barnens budget (11 000 kr) ska fördelas.
Information från de olika verksamheterna:



Skolan, Caroline:
Klass 6 jobbar med nationella prov i svenska. Under hemkunskapen kommer de få praktiska läxor
bestående av uppgifter att lösa hemma.
Klass 5 har haft författarbesök av Karin Lundberg Hahn.
Klass 4 undersöker just nu vikingatiden.
Klass 3 förbereder inför stenåldersdagen och har varit på ett besök på Xylem.
Klass 2 har introducerat blockflöjt på musiken.
Klass F-3 har jobbat med ett projekt i skapande skolan som handlade om Astrid Lindgren som
avslutades med en mycket uppskattad föreställning i föreningshuset.
Schemaändringar i klass F och klass 2.






Fritids, Britt:
Fortfarande mycket barn och trångt vid måltider, speciellt vid frukosten.
P1 bakar och har spa för och med barnen.
P2 är mycket i gympasalen, efterfrågan Ipad’s för verksamheten.
Inga aktiviteter är ännu fastställda inför sportlovet.












Förskolan, Ann-Britt/Inga-Lill:
Även på förskolan är det mycket barn. Barnen kommer att omfördelas mellan avdelningarna för att
inte överbelägga avdelningarna. Förskolan jobbar med olika formationer av barngrupperna som överlappar
avdelningsgränserna för att alla ska lära känna varandra.
Inga-Lill informerar om nya avdelningar i kommunen och att ny personal rekryteras för att täcka
barnomsorgsbehovet.
Information/föräldrafrågor







Föräldrarådet har beslutat att bidra med 2 500 kr till årskurs 3 och den planerade stenåldersdagen.
Föräldrar har frågor kring användande av Ipad på förskolan, förskolan kommer att gå ut med
information i samband med månadsbrev kring detta.
Föräldrar har frågor gällande att maten inte räcker till vid lunchen. Liselotte (rektor) informerar att
alternativrätten är “rester” från tidigare dagar som serveras för att utnyttja resurserna i köket på bästa sätt.
Därför finns det inte alltid så mycket alternativrätt så att det räcker till alla, medan huvudrätten beräknas så att
den räcker till alla.
Nästa möte är den 21 april 17.15.
Vid protokollet
Heidi

