Föräldrastyrelsemöte 2/2-16
Närvarande: Jon Ohlsson, Joakim Axelsson, Linda Gustafsson, Laila Dånge, Christian Svensson, Christina
Bergqvist, Oskar Vartiainen, Annika Arvidsson och Henrik Karlsson.
1) Ordf hälsar välkommen.
2) Jon blir ordförande för mötet, Linda sekreterare och justerare Henrik Karlsson.
3) Kallelsen godkänd.
4) Dagordningen godkänd
5) Datum för nästa styrelsemöte 16/3, 14/4, 16/5 och 13/9.
6) Förberedelser inför nyinvalda. Datum för när nomineringarna ska vara inne är 19/2. Jon skickar lapparna till Laila
och Christina.
7) Genomgång av föregående mötesprotokoll.
8) Inskolningarna på Allegården går bra. Vet ej hur det blir längre fram, men just nu så är dom på Allegården och
allt funkar bra.
9) Skolan har ett projekt som heter skapande skola och de håller på med ett skrivprojekt, hela skolan är med och
indelade i olika grupper. Blir en utställning i biblioteket längre fram. Lärarna har märkt att det har blivit ett grövre
språk bland eleverna och en bidragande orsak kan vara dataspel och tv spel, ett specifikt är GTA. Detta blir ett
ämne som kommer tas upp på nästa föräldramöte.
10) Anders sjukskriven till 9/2,vikarie Therese är på fritids måndag och tisdag.
11) Inplanerat föräldramöte för klass 4 till 6 är den 16/2. Skolsköterskans rum färdig renoverat och klassrummen
blir renoverade någon gång i sommar.
12) Inget oförändrat.
13) Det har blivit avhopp ifrån ledarna och inga nya ledare har kommit till. ska skicka ut lappar till hemmen för att
se om det finns några föräldrar som vill starta en föräldrapool och som kan tänka sig blir ledare för fritidsgården,
eller ifall det finns något äldre syskon.
14) Vilka datum är det inlämning till träskoposten? Jon skulle kolla upp det. Aktivitetsdag på sportlovet,
föräldrastyrelsen går ut med information på Långasjös Facebook sida. Aktivitetsdag/bytardag spikat den 27/2 kl
14.00
15) Mötet avslutat.
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