Protokoll från föräldrastyrelsemöte den 20 januari 2015
Plats: skolans personalrum kl: 18.00
Närvarande:
Annika Arvidsson
Linda Gustafsson
Ingela Moberg
Johanna Roos

Laila Dånge
Alf Johansson
Jon Ohlsson

Linda Fyhr
Henrik Karlsson
Christian Svensson

1. Mötets öppnande. Linda Fyhr hälsade alla välkomna.
2. Linda Fyhr valdes ordförande och Annika Arvidsson sekreterare för mötet.
3. Jon Ohlssons valdes till att justera dagens protokoll.
4. Dagordning godkändes.
5. Kallelsen skickades ut väldigt sent till deltagarna men godkändes av mötet.
6. Protokollet från föregående möte saknades och kunde därför inte gås
igenom.
7. Då representant för bildningsnämnden saknades på möte bordlades
punkten.
8. Johanna rapporterade från förskolan att Annes Tjänst på 75 % har tillsatts
av ny examinerad förskolärare Emma Mohlin.
Läckan på förskolans altan är inte åtgärdad. Linda Fyhr tar kontakt med
Inger i första hand och med tekniska i andra hand.

9. Ingela Moberg rapporterade från skolan att ett filmprojekt har startats upp.
Medel till projektet har skolan sökt genom ”skapande skola”. En
projektledare har varit i skolan under v 3 och hjälp elever och lärare igång
med projektet. Tema för projektet är ”Vänskap”. Projektet ska redovisas
under vecka 7.
Skolan har haft hög frånvaro av elever under veckan p g a sjukdom vilket
leder till vissa störningar i undervisningen.
10. Ingen representant från fritids var närvarande men Laila Dånge
rapporterade att det fattas just nu personal då antalet barn på fritids har
ökat. Skolan kommer att gå ut med ansökan på tjänst till fritids 40%
arbetstid.
11. Laila fortsatte att rapportera från skolan.
Nationella prov kommer att hållas under våren. Proven som hålls för
elever i årskurs 3 är inte märkta till särskild dag. Det är däremot proven
som hålls i årskurs 6 och därför kommer inte rektor att bevilja någon
ledighet under dessa dagar. Information om vilka dagar detta gäller finns
på Skolverkets hemsida.
Under höstterminen har barnen varit väldigt slarviga att plocka in bollar
och andra leksaker efter rasterna. Lärarna har plockat in efter eleverna och
gömt undan sakerna i hopp om att barnen ska börja undra vad sakerna tar
vägen när man inte plockar in efter sig. Efter 3 veckors plockande från
lärarna gjordes eleverna uppmärksamma på vart sakerna tagit vägen och att
de måste ta med saker in i skolan efter rast. Inga nya saker kommer att
köpas in förrän barnen visar att de kan klara att hålla ordning.
En busschaufför som kör skolskjuts att sagt till om att det förekommer stök
och bråk på bussen. Laila ska prata med bussbolaget för att få mer
information on situationen,
12. Kassör Henrik Karlsson rapporterade att pengar som motsvarar
ledamöternas arvode har betalats till föräldrastyrelsens kassa. På dagens
möte beslutades att vi ledamöter fortsätter att avstå arvode för att dessa
pengar ska gå till barnen och skolan.

13. Alf Johansson rapporterade från fritidsgården i Daniel Aronssons frånvaro.
Alf har köpt till fritidsgården nya högtalare och ett nytt kylskåp. Total
kostnad för inköpen är ca 6000:-. Fritidgården är öppen tisdagar och
torsdagar 17.30-20.00.
14. Verksamhetsberättelse för år 2014 måste upprättas. Linda Fyhr tar ansvar
för att detta blir gjort.
15. Under 2015 kommer styrelsen att jobba med följande punkter:
Belysningen på skolans rastplats. Vi har ingen tidplan när detta ska vara
klart. Mast saknas och arbetet kan inte slutföras. Christian Svensson
kontaktar ansvarig på kommunen för att få besked.
Ny lekattraktion på traktorgungans plats ska styrelsen fortsätta titta på.
Traktorgungan kommer inte att ersättas och det fattas något för de mindre
barnen att göra på rasten. Laila har äskat om pengar men under 2015
kommer inte pengarna att räcka till att även göra någon större investering
på uteområdet.
Linbanan fungerar i dagsläget inte som den ska. Det är delar som är slitna
och behöver bytas ut. Christian Svensson kontaktar ansvarig på kommunen
och ser om det kan åtgärdas.
Fotbollsnäten är väldigt trasiga. Dessa måste bytas ut. Frågan bordläggs till
nästa möte.
Styrelsen ska ordna en föreläsning och/eller temadag med kulturinslag
under året.
Styrelsen ska på något sätt medverka på Blodomloppet Karlskrona;
Nationaldagsfirandet 6 juni och Skördemarknaden.

16. Följande datum kommer möten att hållas: 25 februari, 19 mars, 20 april
samt den 26 maj
Inga övriga frågor tillkom.
16. Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare

Mötesordförande

Annika Arvidsson
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Justeringsman

Jon Ohlsson

