Minnesanteckningar från Föräldraråd 191008
Mia presenterar vad föräldrarådet är för något och syftet med det. Presentation av Mia och
Annika och sedan var det föräldrarnas tur att presentera sig.
Ny personal presenteras:
Helene Moll, spanskalärare
Jessica Wieveg, årsk 4-6
Nicole Kallén, årsk 4-6
Therese Gustafsson, elevassistent
Anna Lilliestierna, elevassistent
Elevantal
Grundsärskola: ca 20 st
Grundskola: ca 400 st
Förberedelseklass: ca 25 st
EU-projektet det är vårt utbytesprojekt med Tyskland. I år har vi nu haft våra elever som åkt
ner till Tyskland i månadsskiftet september/oktober under en veckas tid. Det är ett lärorikt
projekt med mycket glädje och nya erfarenheter. I vår väntar vi hit Tysklandsgruppen för
besök hos oss.
Våra nya 7:or är som vanligt tre stycken. Det verkar som om det blev en bra klassfördelning.
Vi hade i början av september dygn på Påta med sin nya klass. Vi uppfattar det som att det
är en bra upplevelse för alla att lära känna varandra utanför skolan.
Skolans hemsida, du kan prenumerera på inlägg så du inte missar något nytt. Du kan även
prenumerera på klassens kalender.
Föräldramöte tillsammans med polisen för att bl a prata om vad som skickas för bilder, t ex
nakenbilder, till varandra. Vi kommer även att prata om droger som alltid är aktuellt. Någon
kväll i vecka 43.
Mobilfri skola, vi är fortfarande en mobilfri skola. Det kommer in några mobiler per dag
fortfarande.
Informationskväll för eventuella nya elever till årskurs 4 och 6 kommer att vara den 6
november. Skolvalet öppnar i november.
Mia visade enkäter, Målen i sikte samt Arbetsfokus.
Frågor om arbetsro i årsk 4 kom upp. Föräldrarådsrepresentanter saknar information om vad
som händer i klassen. Man önskar ett extra föräldramöte för att diskutera med övriga
föräldrar om hur det är i klassen. Representanter är varmt villiga att hjälpa till på alla sätt
dom kan.

Skolans Lika-behandlings-plan är uppdaterad. Rektor mailar ut den till
föräldrarådsrepresentanter så man kan titta på den. Maila synpunkter tillbaka till Mia.
Övriga frågor:
Kan eleverna få önska mat? Vi har matråd där eleverna får framföra sina önskemål.
Diskussioner runt fotbollsplanen och skolgården kom upp.
Mia tackade för engagemang och deltagande. Nästa möte är den 28 november.

