Protokoll för Långasjö skolas föräldrastyrelse den 26:e oktober 2016
Plats: Skolans personalrum Tid: 18:00
Närvarande: Laila Dånge, Maria Hammar, Inger Friman- Olofsson, Linda Gustafsson,
Johanna Karlsson, Annika Arvidsson, Tobias Elofsson, Linda Ursjö, Jon Olsson, Karin Brodin.
§1 Mötet öppnas.
§2 Till ordförande valdes Johanna Karlsson och till sekreterare valdes Karin Brodin. Justerare
Tobias Elofsson och Johanna Karlsson.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Kallelsen godkändes.
§5 En ändring på föregående protokoll var att en dela av pengarna från våffeltanterna gick
till hoppborgen på skördefesten.
§6 Fritidsgården.
- Linda Ursjö ska ta kontakt med Joakim Axelsson. Så vi får info om hur vi ska starta upp
fritidsgården.
§7 Rapport från förskolan.
- Våren 2017 kommer det vara 54 barn på skatan och lill skatan.
- Ett samarbete kommer komma igång mellan Ansvarig för f-klasen och Ansvarig för
5åringarna. man kommer har gemensam APT. Så att övergången från förskola till skola ska
bli så bra som möjligt.
- Man ska sätta ihop en grupp som ska ta fram hur vi ska göra Emmaboda kommun mer
attraktivt att jobba i. Då man har svårt att få folk att söka dom förskoletjänster och
lärartjänster som kommer ut.
- Lika behandlingsplan ska delas ut.
- EdWise är ett stort problem. Många har problem med sidan. Det alla kan göra är att skriva
sina Synpunkter och skicka in till kommunen. Finns blanketter på hemsida. Sök på
synpunkter och klagomål.
- Ska barnen har hjälm när dom åker pulka? Är detta nått föräldrarna ska ta med? Inger
skulle kolla detta.
§8 Rapport från skolan.

- Just nu är halva skolan avstängt pga renoveringen. för att göra de så smidigt som möjligt
har man gjort schema så man ska veta i vilket klassrum man ska vara i.
- Laila ska maila ut protokollet till lärarna så den som ska gå på mötet har läst föregående
protokoll.
§9 Rapport från fritids.
- Gemensam stängning mellan förkola och Fritids, detta kommer även vara vid lov.
- Man kommer börjar med ett projekt " Alla läser" där man ska göra en receptbok. och
denna ska filmas. Personalen kommer gå en utbildning i filmteknik.
§10 Rapport från rektorn.
- Mycket just nu handlar om renoveringen. Just nu väntar man på mattan till ett klassrum.
den ska komma 31/10. 22/11 ska första klassrummet och grupprummet vara kart. Sen börjar
nästa rivning 28/11 där ska de vara inflyttning 25/1. Sista etappen börjar 30/1 och ska var
klar i mitten på mars.
- Föräldramöte kommer vara 8/11. Där kommer föräldrastyrelsen presenteras. Man
kommer få lyssna på en föreläsare som heter Sara Griffin. Där efter kommer man få sitta ner
i mindre grupper och diskutera ämnet.
- Pengarna man fick kommer bland annat gå till en fest skolan ska anordna där alla elever
och lärare kommer vara med.
§11 Rapport från kassören.
- Då ett papper inte var på skrivet kommer mer info nästa möte.
§12 Träskoposten.
- En presentation av föräldrastyrelsen och ett tack till Våffeltanterna för pengarna vi fick.
§13 Övriga frågor.
- Det kom upp en fråga om, hur vi ska nå ut till alla föräldra? Det kommer att komma ut en
presentation även på Långasjös facebook sida.
- Det har även kommit en fråga. Varför ska förskolan vara stängd på sommare? Många
föräldra vill inte att de ska vara stängt. känner sig otrygga att lämna på andra förskolor
dessa veckor som Skatan håller stängt. Ni som har synpunkter på detta kan lämna dom till
oss.
§14 Mötet avslutas.
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