Föräldrarådet i Vissefjärda:
Möte 2016-09-29 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Monica (skolan) Annika (Förskolan), Mikael ( skola/fritids), Ulrika, Bo, Fredrika, Camilla och Jessica
Bildningsnämndens protokoll:
ü Inget speciellt att ta upp
Information från rektor :
ü Ingen närvarande
Information från de olika verksamheterna:
ü Skolan, Monica
Lite pengar kvar från fjolårets Barnens Budget; funderingar på att användas till uteleksaker.
116 elever, rekord?
Respektdagen ordnades förra veckan med klass 6 som organisatörer och 5:orna som gruppledare; stort
beröm till dem!
Även Skoljoggen har genomförts där de yngsta promenerade/joggade på skolgården medan de äldsta
joggade en slinga genom byn.
Evenemang framöver: Skolfoto nästa vecka, FN-Dagen, Skol-Bio, utflykt till Kreativum, simhallsbesök ( F-3)

Ny personal: Rektor Ewa Ekelund börjar 17/10, Mikael Svensson ( fritids/åk 1-3), Anneli Arlfors ( åk 6),
Daniella Erlandsson ( åk 1-3), Sebastian ( Fritids/skola åk 1-3 lågstadiesatsning),
Gunilla Söderberg ( åk 4), Max Welander ( skola/Fritids).
Nytt får i år är att skolan av säkerhetsskäl är låst fram till kl 7.50.
Tidigare fanns ingen personal tillgänglig för att hålla koll i korridorerna över de barn som kom tidigt,
vilket kunde resultera i mer stoj och bråk. I gengäld finns nu en ansvarig rastvakt ute från kl 7.30 .
Ida K hälsar från klass 4 att de har bra flyt i arbetet; de jobbar med fabler, Sverige och med dataspelet
Bingel ( ett äventyrsspel där man samtidigt lär om Ma/Sv/NO)
Ida D med elever i klass 1 jobbar med värdegrundsarbete och vänskap, sjunger och spelar.
Monika/F-klassen lär allt nytt om skolans värld och har mycket lektionstid utomhus.
ü Fritids, Mikael
Barnen visar intresse för Ipad/film vilket de funderar att spinna vidare på.
Många barn till frukost och för att få lite lugn och ro ska frukost serveras i 2 grupper, ca kl 7.15 & 7.30.
För de barn som äter den tidiga frukosten finns rastvakt ute på skolgården från kl 7.30.
ü Förskolan, Annika
47 barn uppdelade på 3 avdelningar ( Myran 1-2 år/Haren 3 år /Äventyrer 4-5 år). Fler barn i kö.
De jobbar mycket med projekt; nu hur barn kommunicerar ( både med tal och kroppsspråk) med
varandra och vuxna. Mycket tid tillbringas även i Atlején med fritt skapande.
Information/föräldrafrågor
ü Det går fortsatt bra att lämna in sina skridskor för slipning hos Håkan Eriksson för 30kr/paret(Storgat.
38, tel 201 82 )
ü Bo redovisade att kassan innehåller 4 004kr.
ü Nästa möte sker den 6/12 klockan 17.15
Vid protokollet
Jessica

