Föräldrarådet i Vissefjärda:
Möte 2016-04-21 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Liselotte (rektor), Ida (skola) Anneli (f-skola), Carina (fritids), Bo, Montse, Fredrika, Heidi, Ulrika.
Bildningsnämndens protokoll:
• I samarbete med Skolverket skall delar av skolverksamheten i Emmaboda kommun jobba med
projektet ”Samverkan för bästa skola”.
• Ansökan om bidrag för skapande skola för läsåret 2016/2017 är inskickad.
Information från rektor Liselotte Viktorsson Samuelsson:
• Vissefjärda kommer parallellt med projektet ”Samverkan för bästa skola” jobba med samma
verktyg för att ytterligare förbättra och utveckla utbildningen.
• Läs och läs lite till för era barn – biblioteket är till för er och barnen!
• Ledighet skall i första hand förläggas till loven. Skolan kommer att inta en restriktiv hållning till
ledighet under terminerna för att barnen skall få bästa möjliga förutsättningar för att ta till sig
undervisningen. Barnen missar mycket när de är borta.
• Nya barn har kommit till skolan och fler är på väg. Skolan har i dagsläget resurser för att klara av
den ökade barntillströmningen med befintlig personal och är positiva till tillskottet.
• Barnens budget kommer att gå till en resa till Öland. De räcker inte hela vägen och skolan jobbar
för att lyckas kapa kostnaderna för att resan skall rymmas inom budget.
Skolan, Ida:
• Klass 6 är färdiga med de nationella proven.
• Klass 5 jobbar med tjuvlarm på tekniken. Har tillsammans med 2:orna haft brandutbildning.
• Klass 4 kom på 7:e plats av 14 lag i länsfinalen i Schack. Kom på 3:e plats i länet i batterijakten.
• Klass 3 jobbar med de sista nationella proven. Stenåldersdagen är nästa projekt.
• Klass 2 har haft brandutbildning.
• Klass 1 har avslutat en period med uppfinningar i fokus med en vernissage.
• Orienteringsklubben kommer under våren att hålla i orientering för klass 2-3 och 5-6.

Fritids, Carina:
• P1 har planterat frön.
• P2 har haft spa för de barn som velat.
• Båda avdelningarna förbereder för fritidshemmens dag den 10 maj. Dagen kommer bjuda på
lekar, maskerad och drop-in för föräldrarna.
Förskolan, Anneli:
• Äventyret knyter ihop läsåret och det projekt om rymden som de jobbat med.
• Haren har jobbat vidare med trädet och livet runtomkring.
• Myran jobbar med sagor, form och färg.
• Den 17 maj kommer alla avdelningar att ha en vårutställning under eftermiddagen.
• Den 12 maj fokuserar förskolan på barnsäkerhetens dag genom att gå baklängesmarschen.
Information/föräldrafrågor
• Barnen känner inte att deras åsikter tas på allvar under elevrådet.
• Fritidsgården håller igång sin verksamhet med varierande antal barn.
• Nästa möte är den 22 september 17.15.
Vid protokollet - Heidi

