Protokoll för Långasjö föräldrastyrelse den 28:e September 2016
Plats: Skolans personalrum Tid: 18:00
Närvarande: Johanna Karlsson, Annika Arvidsson, Linda Gustafsson, Tobias Elofsson,
Linda Ursjö, Karin Brodin, Pia Gustafsson, Regina Alriksson, Laila Dånge.
§1 Mötet öppnades.
§2 Vi klubbar igenom att styrelsens ser ut som följer:
Johanna Karlsson -ordförande
Mattias Alm Nielsen- Sekreterare
Annika Arvidsson- Kassör
Linda Ursjö- vice ordförande
Tobias Elofsson, Karin Brodin, Linda Gustafsson, Jon Ohlsson samt rektorn Laila Dånge och
två representanter från skola och förskola är Ledmoter.
Till ordförande för dagens valdes Johanna Karlsson och till sekreterare valdes Karin Brodin.
Justerare blev Johanna Karlsson och Linda Gustafsson.
§3 Kallelse godkänd.
§4 Dagordning godkänd.
§5 Rapport från förskolan.
- Förskolan tackar för pengarna. Vad dom ska gå till är inte helt bestämt.
- Man planerar föräldramöte 25 oktober.
- Barnen jobbar just nu med djur och natur.
- Ipaden används nu mera till att dokumentera och ta fram fakta. Innan har barnen använt
den till spel.
- Skolan och förskolans personal ska träffas. För att prata om hur man jobbar med barnen,
hur man på bästa sätt ska förbereda blivande f-klass barnen för skolan.
§6 Rapport från skolan.
- En lugn start med bra stämning.
-årskurs 6 fick i uppgift vid starten att terminen berätta om skolans regler för alla elever.

- Man har haft skoljoggen runt sjön. Där alla elever deltog
- Stor renovering är på gång av klassrummen.
§7 Rapport från fritids.
- Just nu är det 29 barn som går på fritids.
§8 Rapport från rektorn.
- Man har fått en ny Idrottslärare i 4-6
- Man planerar ett föräldramöte. Där finns en önskan från föräldrarna att kunna sitta ner i
små grupper och diskutera olika ämnen.
- Klimatet på skolan är bra. Alla barnen ska hälsa på varandra. På morgonen hälsa man i hand
med läraren innan dagen börjar.
- 15 oktober ska Lika Behandlingsplanen vara inlämnad. Den kommer sen finnas på nätet så
alla kan ta del av den.
§9 Rapport från kassören.
- Vi har fått 5000kr från våffeltanterna. Dom ska gå till hoppborgen på skördemarknaden den
8/10.
- Kassören kolla upp ekonomin till nästa gång.
§10 Vi gick igenom förra mötets protokoll.
§11 Fritidsgården.
- Annika Arvidsson lämnade över till Linda Ursjö.
- Vi ska bjuda in Joakim Axelsson.
- Till nästa gång ska vi fundera mer på hur vi ska starta upp fritidsgården igen.
§12 Skördefesten.
- Vi kommer har två hoppborgar på plats för alla barnen.
§13 Övriga frågor.
- Vi avsäger oss pengarna och skänker dom till barnen i Långasjö.
- Nästa möte 26/10 och 1/12.
§14 Mötet avslutas.

Långasjö 28:e September.
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