Minnesanteckningar skolråd F-6 2013-02-27
Deltagare: Nicol Johansson lärare, Mariann Fogelberg tf rektor, Anna Hansson förälder år 2,
Eva Magnusson förälder år 4, Peter Johansson förälder f-klassen och Jessica Svanljung
förälder år 1.
Information rektorsrekrytering
Mariann presenterade sig berättade att hon är tf rektor för år F-6 fram till 31 maj under tiden
som ny rektor rekryteras. Just nu finns det fyra rektorskandidater som skall intervjuas i vecka
10. Förhoppningen är att ny rektor skall vara på plats i slutet av denna termin.
Information om ny personal som anställts inför vårterminen, bl.a. ny kurator som är här
måndag och fredag, specialpedagog på 70 % och 3 elevassistenter.
Information ifrån skolan
-

Barnen kommer att springa Lunken den 27/5 de springer ca 2 km men kan välja att
springa en ännu längre sträcka.
Skolan kommer att ha en hobbydag där föräldrar om de vill kan visa upp någon hobby.
Ett förslag kom in om uppvisning av reptiler.
Teatern Nils Holgersson som visades för eleverna på Helsingborgs statsteater var
mycket lyckad.
Påskpysseldag kommer eleverna i klass 5 att hålla i och organisera olika stationer för
resten av barnen i lilla skolan.

Information angående bygget
Expeditionsdelen är snart färdigställs och inflyttning kommer att ske under april. Formell
invigning kommer att bli den 28 maj.
Föräldrarna undrar när det blir klart med modulen för föräldrakontakt via Pingpong, vilket vi
hoppas få igång under våren. De påpekade även att hemsidan var dåligt uppdaterad.
Det framkom klagomål på äldre elever som röker på skolgården. Detta är ett problem som
ständigt arbetas med, dock kan påpekas att en undersökning visat att antalet av skolans elever
som röker har minskat.
Föräldrarna önskade en arbetsbeskrivning av vad som förväntades av dem, vilket kommer att
tas fram för diskussion till nästa möte.
Nästa föräldrarådsmöte är den 22 april kl. 18.00 kallelse kommer att skickas ut via mail.
Mariann Fogelberg

