Föräldrakoordinatormöte 2010-09-01
1. Närvarande:
Neptunus
Uranus

Stefan Zetterqvist

Saturnus

Anders Dahlström
Helena Eckerbom,
Sofia Prata

Ej närvarande:
Josefine Schweiler,

Jupiter
Mars
Tellus

Veronica Wallis
Jenny Hall Nilson
Ulrika Eller
Svante Lundqvist
Anniqa Löfberg

Venus

Susanne Wecke

Merkurius

Annika Alvberg
Karin Tersmeden

Solen

Martina Svensson

Rektorer

Jill Sterner
Anna-Lena Bengtsson

2. Föregående protokoll
Utan anmärkning
3. Villan
Ventilationen. Tyvärr är den inte helt klar, men den är installerad. Det är olyckligt,
men vi har inte kunnat påverka processen då det är fastighetsägaren som ansvarar
för installationen.
Kapprummen måste bli mer funktionella. Det är på gång.
Fritids/Lillgården. Saturnuseleverna byter lokal flera gånger under dagen. På
morgonen är de i Mellangården (fritids öppnar där). Därefter är de i Villan under
dagen och på eftermiddagen är de på fritids i Lillgården. Det ställer krav på att
barnen har koll på sina saker. Vi får se tiden an och håller koll på hur det går.
4. Lägerskolan/Utflykter
Inställda utflykter ger besvikna barn.
Föräldrar förväntas ställa upp på lägerskolan, men det måste vara framförhållning för
att kunna ge förutsättningar för att kunna ställa upp. Mentorerna måste
informera/planera för lägerskolan redan på vårterminen eller kanske läggas in i
Kalendariet. Mentorerna kan skicka ut listor på vilka utflykter de behöver
föräldrarnas hjälp, föreslår föräldrakoordinatorer.
Behöver vi lägga alla aktiviteter i juni?
5. Föräldrafest

13 november kl.18. 175 kr/person. Bar till självkostnadspris. Band. Jill kollar med
kökspersonalen om det fungerar att ha festen då.
Jill och Anna-Lena gör en inbjudan på hemsidan. Inbjudan läggs ut på hemsidan.
6. Likabehandlingsplanen
Föräldrakoordinatorerna får ett ex av planen för att läsa igenom till nästa gång.
7. Övrigt
Hur blir det med de nationella proven?
Dessa ligger i åk 3,5 och 9. Eventuellt blir det nationella prov i åk 3, 6 och 9. Det är
osäkert hur det blir. Vi får avvakta vilken regering som väljs i september.
8. Nästa möte 6 oktober kl.18.30.

/Jill och Anna-Lena

