Föräldraråd den 7 maj 2018
Närvarande från skolans sida:
Sebastian Magnell, Sabine Boije, Marie Berlin, Emma Borgstrand, Anette Friberg, Anna
Hylander
•

•

Ombyggnation – vi är igång med sista etappen. Slöjd, musik och bildsal. Vi har gjort
om lite bland våra salar, vilket gör att slöjden kommer att vara i bildsalen. Det är en
krock (den gamla är inte klar innan den nya börjar) mellan de olika entreprenörerna,
vilket gör att vi hittar lösningar som är bra för alla elever. Det är i nuläget sagt att allt
ska vara klart i mitten av augusti. Framsidans utomhusmiljö fortsätter vi även att
arbeta med.
Blivande åk 7 och åk 8 – Idag har ett brev gått ut till alla vårdnadshavare till elever i
åk 7 om att vi kommer göra om sjuorna till fem åttor. Detta är ett arbete som vi just
nu arbetar med och klasserna kommer att vara klara innan terminen slutar. Det är
mentorer som tillsammans med elevhälsoteamet kommer att sätta ihop de fem nya
klasserna.
Även våra blivande 7: or kommer att bli fem stycken.

•

•

Brandlarm – ett brev har gått ut till föräldrarna om de brandlarmen som varit de
veckorna som gått. Vi har haft 3 larm som varit skarpt läge och ett falskt larm.
Någon/några har tänt fyr på material under detektorerna, så att larmet satt igång.
Detta är polisanmält. Vi har även haft möte med kommunens säkerhetspersonal.
Åtgärder är tagna med extra personal i korridorerna och även bilder mm som sitter
på våra dörrar är borttagna, så att vi kan se ut i korridorerna. Räddningstjänsten
kommer att komma till skolan och prata med våra elever om säkerhet, påföljder mm.
Tjänster – slöjdlärare (textil), Malin åk 6, Jenny åk 2, vi utökar med en Ma/NO tjänst
pga. fler klasser, en ny fritidspedagog pga. mammaledighet
Anna Abrahamsson från Ljungbyhed kommer börja hos oss i höst. Hon undervisar i
sv/so.
Två nya lärare är färdiga till årskurs 4. De kommer att börja i höst.

•
•

Skolnamn – vi vill byta tillbaka till ”Snyggatorpsskolan”. En skrivelse ska göras till
förvaltningen.
Vi pratar idéer till föräldrarådets dag. En tanke är att föräldrarna presenterar olika
yrke och eleverna går runt och lyssnar. Presentation på första föräldramötet. Vi tar
en avstamp i nästa föräldrarådsmöte i höst.
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