Skolsamråd Margretelundsskolan 29/92015
Klockan 18.3020.00
Föräldrarepresentanter:
Mats Eriksson 2A, Elisabeth Mattsson Måsen, Jonas Blom
Måsen, Katherina Stange 5B, Carin Björnestam 5B, Magnus Meijer 3A,
Cecilia Sundevall 5D, Annette Coll Nyberg Knipan + 1A, Pernilla Wilson 2C+4C,
MarieAnne Borgenengh 2B+4C+6B, Peter Westrin 4C+5C, Caroline Johansson 2B,
Marlene Malmberg 2B, Therese Eléhn 1C, Jessica ParnevikMuth 3B, Marie
Hofström 6C+1A, Susanne Bäverstam 6A, Elisabeth Dahlqvist 6B+4B,
Carl Hallberg 5A+3C, Mia Persson 1B+3C, Caroline Fahlman 5A,
Solmaz Tahbaz 2A, Katarina Sjöblom 4A+2C

Punkter på mötet
EPlaget
: Estetisk Praktiska ämnen, idrott, slöjd och musik. Idrotten har
orienteringsvecka nu. Skoljoggen är den 7 oktober. Musiken, lilla kören arbetar med
en spökmusikal.
Låglaget
: Arbetar mycket med läs och skrivinlärning
Mellanlaget
: Snart är elevens val. Det kommer att vara under två dagar. Nya möbler
är inköpta till mellanstadiets korridor.
Fritids
: Flera avdelningar arbetar med skapande så som vattenfärg och gips samt
med årets tema kommunikation.
Förskoleklassen
: Förskoleklasslärarna är med i Läslyftet. De arbetar mycket med
läs och språkförståelse i förskoleklasserna samt temat kommunikation. Dessutom
arbetar de mycket med rutiner.
Kvarglömda kläder
: Nu har vi samlat ihop alla kvarglömda kläder och kommer att
skänka dem till välgörenhet fredagen den 9 oktober. 
Föräldrar kan komma och
hämta kvarglömda kläder under fredagen den 2/10 och måndagen den 5/10
.
Skolan är öppen till 17.00 dessa två dagar. Vi kommer att lägga alla kläder och skor i
korridoren mellan elevhälsan och biblioteket. Tänk på att märka alla kläder!
Elevledighet
: Rektorsgruppen i kommunen har tagit ett beslut om att det bara vid
särskilda tillfällen som ledighet kommer att beviljas. Det kommer en ny blankett som
ska fyllas i.

Trafik och närområde: 
Busshållsplats vid Margretelundsskolan håller på att byggas
om, kommer att vara klar om ca en månad.
Gå och cyklakampanjen som vi har haft på skolan har gett ett gott resultat.
Information till alla föräldrar om avlämningsplatsen som finns vid ÅBK:s parkering.
Lyfta tanken med skolpoliser med elevrådet.
Det kommer att bli byggnationer på kolgärdet. De har börjat med att avverka marken
där. De börjar med att bygga en väg där. Byggföretaget ber oss alla att inte vistas 70
m från utmärkningspinnarna.
Skolmaten: Pågår ett arbete från skolan tillsammans med skolköket om skolmaten.
Ibland tar en av aleternativrätterna slut men det finns alltid mat. På nästa
elevrådsmöte är Jennifer från skolköket inbjuden. Då får eleverna möjlighet att
framföra sina åsikter och tankar kring matsituationen.
Hemsidan: 
http://www.osteraker.se/4.11c9410c14b776b95ec5ddab.html
Ska lanseras vecka 43 och kommer att bli en slags mall över hur skolornas nya
hemsidor kommer att se ut i kommunen.
Via nya hemsidan kommer ni åt Dexter, kalender, schema för all personal och alla
klasser, kunna gå in på varje klass där det kommer att finnas två informationsflöden
som på sikt kommer att ersätta veckobreven. Hemsidan kommer att vara helt öppen,
behövs inga inloggningsuppgifter.
Vi vill att ni föräldrar går in och använder er av sidan och ger oss synpunker så att vi
kan förbättra hemsidan. Mejla till biträdande rektor 
niklas.szeplaky@osteraker.se
om
ni har några synpunkter på hemsidan eller andra itfrågor. Den nya hemsidan
kommer att ersätta den gamla.
Övriga frågor: 
Maria kommer att mejla ut protokollen från samrådsmöten så länge
den nya hemsidan inte är igång.
Rekryteringen av skolsyster är klar. Hon är föräldraledig och kommer till skolan i
januari. Hon har arbetat i kommunen tidigare. Nu har vi hjälp av skolläkare och
sjuksystrar från bla. Bergsättra/Tråsättra som sköter exempelvis
hälsoundersökningar och vaccinering.
Har skolan tillräckligt stor budget? Maria säger att för tillfället är den bra. Skolan har
en bra ekonomi och hoppas på att få använda de sparade pengarna till det som vi

har tänkt.
Peter informerar om samverkansgruppen som är en grupp med representanter från
olika samråd. Samverkansgruppen har haft ett politikermöte sen senaste samrådet.
Netterström är skolnämndens nya ordförande och Henningsson är chef för
produktionsförvaltningen. De har bland annat tagit upp förändringarna och
ansvarsfördelningen kring skolan i kommunen, diskussion kring förstelärare,
frågeställningar kring skillnader mellan betyg och nationella prov och hur kommunen
tänker kring det, olika plattformar för skolor. För att klättra på kommunrankingen
kräver insatser, kommunen har haft en ex inom matematiken de senaste två åren
och nu gör man liknande inom svenska. Protokollet från detta möte kommer att
finnas på vår hemsida.Har ni några frågor kring detta kan ni maila till Peter på
peternw@gami.com
“Upphämtningstimme” önskas av flera föräldrar. Vissa lärare/klasser har det utlagt
på schemat medan andra lärare har det i samråd med elever/föräldrar när det finns
behov.

Mötet avslutas

