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1. Närvarande
Klass
Pluto (6-års)

Namn
Acki Holmin
Douglas Gustavsson
Christopher Clarke

ej delt
delt

Neptunus (1)

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustavsson

ej delt
ej delt

Uranus (2)

Giovanna Davidsson
Sofie Graner

ej delt
delt

Saturnus (3)

Susanne Ahlgren
Åsa Björndal

delt
ej delt

Jupiter (4)

Stefan Tempelman
Anna Jaldevik

ej delt
ej delt

Mars (5)

Sofia Prata
Pernilla Jurold

ej delt
ej delt

Tellus (6)

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson

ej delt
ej delt

Venus (7)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Malin Forss

ej delt
ej delt
delt

Merkurius (8)

Mia Andersson
Krister Andersson
Camilla Ulén

ej delt
delt
ej delt

Solen (9)

Camilla Bring

ej delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

2. Föregående protokoll
Gicks igenom och godkändes.
3. Frågor att följa upp från föregående protokoll:
- Lägerskola/klassresa
Se skickad policy
- en mer utarbetad mall för föräldrarkoordinatorn för information på föräldramötena.
Klart. Titta gärna på vår hemsida.

- Föreläsning om IT, mobbing på nätet osv...
- parkeringen. Vad har hänt med önskemålet från förra året att få en gångväg vid
föräldraparkeringen?
Efter möte med Jerry på Säteriet är följande lösning möjlig:
För att öka säkerheten bygger vi om parkeringen så att det blir en avlämningsplats i
kortändan längst bort på parkeringsplatsen. Detta ser koordinatorerna inte som en
lösning utan kommer att återkomma med ett eget förslag som skolledningen kan visa för
Säteriet.
- fritids skollovsaktiviteter på Schoolsoft
Fritids är påminda och kommer att lägga ut aktiviteterna senast första dag på lovet, vilket
också skedde innan jullovet.
- portalen från parkeringen till skolan.
Vår slöjdlärare Sven kommer att se till att den kommer på plats, så snart tjälen släppt
eftersom fundamenten måste gjutas om.
- Hinner eleverna till nästa lektion efter idrotten?
Ja, 15 minuter räcker, meddelar våra idrottslärare
3. Gruppdiskussion kring två punkter:
- policy kring lägerskola/klassresa
Denna diskuterades, och själva planen var i stort sett bra, men
föräldrakoordinatorerna vill fortsätta att diskutera insamling av pengar till Ängsholmen.
- IT-föreläsning. Hur går vi vidare?
- En arbetsgrupp utses kommande möte som kan arbeta med detta.
4. Övriga frågor
- Policy kring för sen ankomst?
All sen ankomst skrivs in på SchoolSoft.
- Sjuka/frånvarande elever. Hur ser rutinerna ut? Om en elev saknas och inte
frånvaroanmäls hemifrån ringer Expeditionen hem.
- Lång tid innan eleverna får reda på resultatet från ett prov (1-5v). Hinner lärarna inte
med?
Jo, de hinner generellt, men det finns ingen regel på skolan beträffande när ett prov ska
vara rättat.
- Svordomar på skolgården. Hur hanterar vi det?
Vi agerar alltid på svordomar. Vi har rastvärdar som har till uppgift att eleverna sköter sig.
- Sockrad måltidsdryck.
Den ersätts med bubbelvatten.
- Alla lektioner ersätts med vikarie?
Ja, så långt det över huvud taget är möjligt. Skolan har ett eget internvikariesystem som
tillämpas vid frånvaro av lärare. Det kan innebära att det blir ett byte av ämne när en av
våra egna lärare är vikarie. I vissa fall har Elevens val ställts in vid stor frånvaro av lärare.

- Intresseanmälan tidigare öppning åk 4-6.
Vi går nu ut med en förfrågan till alla elever i åk 4-6 om det finns intresse för att öppna
tidigare (7.30).
- Trimesterschema
En utvärdering planeras i maj.
- Skidresa
Eleverna erbjuds bidrag, 200 kr för att kunna delta på skolans fjällresa. Detta kan man
söka och få en gång.
- Veckobreven
Vi synliggör lärandet i våra veckobrev, som en del av skolans pedagogiska profil. Därför är
de så omfattande. Det som ibland gör våra lärare ledsna är när föräldrarna inte hinner läsa
dem.
- Gemensamma rutiner för läxor.
Alla läxor ska läggas upp på Schoolsoft. Ett utvecklingsområde är att lärarna använder
samma struktur.
- Samarbeta med maten
Eleverna är mycket nöjda med maten. Tidigare har vi haft Matråd, men dessa frågor tas nu
då eleverna deltar i SAM.
Lätta och Lättmargarin serveras. Är det nödvändigt? Nej, vi tar det med köket.
- Toaletten i Villan
Lärarna i Villan och Lillgården måste ta upp toalett-etik med sina elever.
Nästa gång:
Finansiering av Ängsholmen

