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1. Rutinen/systemet för låsning av ytterdörrarna behöver förbättras. Säkerheten
ska vara tillräcklig så det inte kan komma in obehöriga på skolan. Rektor jobbar
vidare med fråga kring säkerheten, med tekniska. Vi diskuterar att ha skolan
öppen från kl. 07:45 framöver. Vi ser att mellanstadie eleverna sätter sig i entre
där man ska ha plats att ta av sig skor och att det blir en ”tjat” situation varje gång
man ber dem vara ute på rast tills det ringer. Skolan kommer genom rektor att
återkomma med information om tid och tillsynsansvar.
2. Nu när det närmar sig sommar och skolavslutning planeras det för skolresor/
studiebesök. Vid Lindås skola kommer sexan i år att åka på en två dagars skolresa
till Göteborg. De ska besöka Universeum och även åka paddan. Skolans lärare
ansvarar för skoldagarna. För kväll och övernattning ansvarar medföljande
föräldrar. Samtliga föräldrar och elever är överens om resan och några föräldrar
har ordnat det praktiska. Övriga klasser har möjlighet till en-dags
resor/studiebesök där skolan står för kostnaden. Inför nästa läsår kommer nya
rutiner för skolresor att införas. Alla klasser har möjlighet att åka på en-dagsresa
om det anses vara knutet till skolarbete och läroplanen. Rutinen kommer att
läggas ut på edwise.
3. På gång i klasserna:
a. Sexan håller på med nationella prov. Man är mer eller mindre klar med
svenskan. De kommande veckorna är det prov i matematik och engelska.
Sexan har planerat och genomfört en mysdag på skolan för samtliga
elever. Dagen var mycket uppskattad på skolan och eleverna i sexan fick ta
ett ansvar för dagen vilket de klarade galant.
b. Femman har haft brandövning den 5 april. På tekniken bygger de en
stadsplanering i lego.
c. Fyran jobbar med matematik-uppställningar i alla fyra räknesätten.
d. Trean håller på med nationella proven. Svenskan är snart klar och
därefter ska man klara av proven i matematik.
e. Tvåan jobbar med forntiden och har haft brandövning den 5 april.
f. Ettan jobbar med våren och vad som händer vid den årstiden.
g. F-klassen förbereder sig för stenåldersdagen. De ska också besöka
Bökevara bondgård samt Törsbogården.
h. Klasserna F-3 kommer den 28 april ha en gemensam stenåldersdag vid
stenåldersbyn i Västraby.
4. Den 16 maj är den en kompetensutvecklingsdag inplanerad på skolan. Då är
skolan stängd men inte fritids.
5. På kvällen den 18 april är det en integrationsföreläsning för lärarna i Emmaboda
kommun. I Emmaboda kommun har vi väldigt många barn som ska integreras i
den svenska undervisningen. Det är nu mycket trångt i skolorna i Emmaboda och
en del av eleverna kommer att placeras ut på i de andra skolorna i kommunen.
6. I Lindåsskolan har vi nu 134 elever. Största klassen är femman. De är 27 elever.

7. Det är svårt att få vikarier då någon lärare är sjuk. Några av våra pensionerade
lärare går in och vikarierar.
8. Två lärare går i pension nu till sommaren. Det kommer inte bli några nya lärare
som kommer till skolan som det ser ut nu. Några av de lärare som redan finns på
skolan kommer gå upp till heltid för att täcka upp de lärare som pensioneras.
Annette återkommer med information kring bemanningen och hur det kommer
att se ut till höstterminen.
9. Mål för nästa läsår är:
a. Bokmys-gruppen är idag fullbokad. Ny grupp sätts ev. ihop till hösten.
b. Kören har fortsatt mycket bra deltagande. De har många uppträden
inplanerade.
c. Idrott körs på torsdagseftermiddagarna och den är uppskattad.
d. Ett antal lärare ska ev. åka till Kalmar på studiebesök på
Kalmarsundsskolan.
e. Ytterligare idéer finns men det har inte bestämts vilka som ska
genomföras till hösten.
f. Vi diskuterar att vara mer aktiva på skolans hemsida eller edwise, så att
det blir mer attraktivt att besöka den. Exempelvis har Johansfors skola en
bra Facebook-sida.
10. I skolan pratar man med eleverna om att vara källkritiska. Det är även viktigt att
vi föräldrar också pratar med våra barn om det. Ställ inte bara frågan om hur det
varit i skolan idag utan fråga även hur barnen har det på nätet. Tanja och Annette
kommer att gå runt i klasserna och prata om de sociala medierna.
11. Nästa föräldramöte kommer att hållas i början av nästa läsår. Föräldrarna ska
kunna gå på föreläsningar den kvällen samt träffa barnens klasslärare/mentorer.
12. Den sexa som lämnar Lindåsskolan har 15 elever. De som börjar i F-klassen är 12
elever.
13. Mötet den 5 april var det sista föräldraföreningsmötet för läsåret.
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