Föräldrarådet i Vissefjärda:

Möte 2016-12-06 Vissefjärda Skola
Närvarande:
Ewa ( rektor) , Madde (skolan) Helena (Förskolan), Ulrika, Bo, Fredrika, och Jessica
Bildningsnämndens protokoll:
 Inget speciellt att ta upp
Information från rektor Ewa :
 Intensivt arbete för att få klar den nya Likabehandlingsplanen.
Föräldrarådet tar del av den och lämnar eventuella synpunkter.
 Skolan ser gärna att föräldrar hälsar på i klasserna och undrar hur budskapet kan nå ut så att besöken
blir tätare.
Information från de olika verksamheterna:
 Skolan, Madde:
Alla klasser har varit på besök på Kreativum, Karlshamn. Barnen hade jättekul och fick stort beröm från
Kreativum´s personal för sitt fina uppförande!
Jultemadag 20/12 och Skolavslutning 22/12
F-klassen – Simtränat. Jobbar med bokstavsarbete. Varit på bio ”Siv sover ute”.
Julmys i december och det kommer tydligen brev från Tomten !
Klass 1 – jobbar med värdegrundsarbete. Simtränat under hösten. Julvandring 12/12.
Klass 4 – Projekt Läshörnan. Schackförbundet besöker klassen inför tävlingen ”Schackfyran”.
Julvandring 14/12.
Klass 5 – Lucia, totalt 5 framträdande. I Kyrkan för skolans alla elver tis 13/12, kl 8.30.
Har deltagit i Lions teckningstävling.
Klass 6 – Muntliga nationella prov i Ma/Sv/Eng. Har Julmys var morgon nu i December.
 Fritids, ingen närvarande men Ewa hälsar:
Julpyssel. Drop-in fika ons 7/12. Ons14/12 Julfest-mellis.
Till våren kommer det att jobbas med Filmtema inom alla kommunens fritidshem.
 Förskolan, Helena:
50 barn. ”Torget” omvandlas till ny avdelning; ” Sländan”
Lucia morgon 13/12. Lillegården ber Föräldrarådet om bidrag till godkända hjälmar; barnen får ej åka
pulka utan hjälmar. Föräldrarådet bidrar med pengar till 5 hjälmar.
Information/föräldrafrågor
 Infobladet från Föräldrarådet delas numer inte ut till varje elev utan ska ligga på Edwise. Problemet är
dock att alla klasser inte använder sig av Edwise. Vi i Föräldrarådet tycker det är viktigt att
informationen om oss når ut till alla; där framgår vem man kan kontakta och även bg-nr om man vill
bidra med en frivillig slant till de projekt eller resor som Föräldrarådet stöttar.
Inför nästa termin delar Ewa med personal ut till varje elev och vi Tackar för hjälpen!
Lillegården lägger med bladet ut i sitt månadsbrev.
 Vårens möte: Tors 16/2 kl 17.15 & Tis 2/5 kl 17.15
Vid protokollet
Jessica

