Protokoll
Föräldrarföreningsmöte 2019-09-03
Närvarande: Veronika Lönnborg, Emilie Montaigne (förskoleklass) Sara Jägermo, Petra Zandrén
Hammar (årskurs 1) Johanna Attling ( årskurs 3) , Jessika Larsson,(årskurs 6 ) Rektor Anna Strand
1) Petra Zandrén Hammar valdes till sekreterare för mötet.
2) Avstämning med skolledningen.
Anna Strand informerad, höstterminen har börjat med mycket sjukfrånvaron från personal.
• Skolan har börjat arbeta med sensmotoriska projektet i årskurs 3. Det har gått bra och ska
införlivas from årskurs 1 enligt Rydbomodellen.
• NPF har blivit införlivat, Klockor som räknar ner, rum i rummet, hörselkåpor.
• Läxor:Det finns önskemål från föräldrar att skolan ska ha en gemensam linje angående läxor.
Idag gör alla klasser olika. Anna ska ta upp detta med personalen och se om de kan hitta en en
gemensam linje för detta.
• Önskemål från föräldrar om mer information från fritids, vad det gör och vad de planerar. Anna
tar med sig det till personalen.
• Behålla elever , diskussion om hur man ska behålla elever när de börjar mellanstadiet. Hur kan
man behålla eleverna på skolan? En diskussion som kommer fortgå.
3) Status, ekonomi, medlemmar ( Jessica)
• 17 medlemmar, 22018 kr på kontot
4) Kommande aktiviteter/ansvar/status
• Skolstartsfikat är genomfört och blev lyckat, uppskattat av både föräldrar och barn. Den
traditionen kommer att fortsätta.
• Årkurs 3 ansvarar för höstdiscot. Preliminärt datum är fredagen veckan efter höstlovet.
• 8/1-2019 Romme Resan. För att få åka med krävs medlemskap i föräldraföreningen. Information
kommer.
• 9/10 kommer Ann Fernholm och föreläsare på skolan och Hälsa och socker. Föreläsningen
kommer att hållas i skolans matsal. Alla är välkomna att delta.
• 5/3 kommer Maria Dufva och föreläsa på temat Barns digitala aktiviteter på internet.
5) Johanna Attling ska se över checklistor för alla aktiviteter som sker under året.
Kommande möten är 15/10 samt 3/12 i skolans matsal.

