Föräldrarådsmöte Lindåsskolan 150202
Närvarande: Rebecka, Maria, Hanna, Sara, Susanna, Camilla, Mariana, Carola, Erik, Jeanette, Sabine,
Hanna, Anette, Irene och Agneta
Skolan har börjat med ett projekt inom skapande skola. Alla elever skapar animerad film.
Åk 6 har idag börjat med sina nationella prov. De har börjat med svenska och kommer under våren
även ha prov i matematik, engelska, NO och SO.
Åk 3 kommer ha nationella prov i svenska och matematik. Dessa görs under vecka 11-20.
Kören är igång igen med fler deltagare än tidigare. Även stöd i skolarbetet har börjat. Bokmys
kommer att börja på torsdag i v.6.
Det är förbjudet att kasta snöboll under skoltid. Om det ändå görs så kan det leda till kvarsittning och
samtal hem. Rutiner för vad som gäller under vintertid finns att läsa i skolan.
Det har gjorts ett kvalitetsarbete av alla ämnen i skolan. Detta har sedan skickats till nämnden. Alla
lärare har fått utvärdera skolans ämnen.
En lärare från UF (ung företagsamhet) ska komma och prata med lärarna. Detta för att skolan ska
jobba mer med entreprenöriellt lärande. Eleverna kanske kommer att åka på studiebesök för att få
en koppling mellan lärande och näringslivet.
Alla föräldrar har fått hem papper om en enkät som skolinspektionen. Det är viktigt att man tar sig
tid att svara på frågorna. Har man inte tillgång till dator och internet hemma så går det bra att låna
en dator i skolan.
Arbetsmiljön i skolan har blivit mycket bättre. Träffar mellan årskurserna gör att eleverna känner sig
trygga med varandra. Ljudet och miljön inomhus blir mycket bättre av att alla tar av sig skorna när de
går in i skolan.
Lena, textilslöjdsläraren, är sjukskriven. Vikarie under Lenas frånvaro är Liselotte Henriksen.
Ett förslag kom upp om att ha vegetarisk mat en gång i veckan. Föräldrastyrelsen kanske kan göra en
skrivelse till kostchefen om detta.
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