Föräldrarådsmöte 24/4
•

Kajsa E Larsson pratar om planerna runt den nya f-åk 9 skolan på Heden och
berättar att det i nuläget går diskussioner kring en extra idrottshall i mindre
format då Molidens antagligen inte kommer att täcka behovet för alla klasser.
Kommunen är positiv till skolan och man väntar i dagsläget på besked ifrån
Stockholm. I bästa fall om allt går utan problem skulle skolan kunna stå färdig
hösten 2020.

•

Ann Norling Gustavsson pratar om kostutredningen som genomförts och
berättar att alla skolor utom Strandskolan ska ha egen skolmatstillagning från
och med 2018. Hur detta kommer att genomföras är osäkert.

•

Sockerintaget hos barn har diskuterats och funderingar kring en gemensam
riktlinje går. En dietist är inkopplad för att få hjälp med att hitta en fungerande
balans.

•

Carina Andersson, prisbelönt skolmatlagare, har visat intresse för att få en
tjänst inom kommunen. Föräldrarådet vill få in henne men Kajsa berättar att
tjänsterna i skolköket inte är något de har hand om.

•

Avgiftsfri skola- Att sälja saker för att få åka på resor osv är ej tillåtet. Inför
nästa läsår ska en bedömning göras för att komma fram till vilka studiebesök
som fortfarande ska erbjudas med hjälp av kommunens pengar. Detta är ett
förslag och ej beslutat.

•

Fritidsveckan (efter midsommar?) åk 2 ska på skackavecka. Provas redan i år.

•

F-klass ska besöka vanäsudde och skackastugan.
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•

Åk 1 ska leta guld på fästningen samt göra ett bondgårdsbesök.

•

Åk 2 ska till Forsviks industriminne samt till Balteryd.

•

Åk 3 ska på fiskedag i Forsvik samt besöka forntids byn.

•

Åk 4 ska besöka Skövde, halva dagen konsverkstan, halva dagen Baltazar.

•

Åk 5 ska till Forsvik, nästa led kring industriminnet.

•

Åk 6 ska till Dalenium och på Tivedsvandring.

•

Åk 7 Forvik (industriminne) samt lägerskola

•

Åk 8 fästningstur samt "möjligheternas dag".

•

Åk 9 åker till Auswitch

•

Kultursamordnaren ska göra ett schema för alla årskurser ex teater och bio.

•

Föregående protokoll gås igenom och numera kommer en från Svenska
kyrkan en dag i veckan och är rastvakt. Fler har eftersökts från
arbetsförmedlingen och PRO men utan resultat.

•

Arbetsgrupper i föräldrarådet är bestämda och det är rullande schema på
sekreterare och justerare. Detta möte var f-klass.

•

Kent Larsson talar om sin åsikt kring "innan skolaktivitet". Fritidsbarnen är
då i matsalen på frukost och det är personalbrist.

•

Multisportarenan har ökat aktiviteten på skolgården. Inneraster är förbjudet så
aktiviteten på rasten anses vara okej. Många i föräldrarådet är positiva till
morgonaktivitet. Hur ska det ske? Yoga? Gympa? Finns det resurser till detta
på något sätt? Kent föreslår fm/lunch isåfall.

•

Rastaktiviteter är viktiga. Det minskar bråk, skapar mer effektiva lektioner.
Vuxennärvaron är viktig! Går det att få in mer personal? Omfördelning av
personal isåfall, någon kan inte enbart anställas till rastvakt.
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Rektorsinfo från Kent•

16/5 åk 4,5,6 ska på naturdag i Tivden

•

22/5 faddergrupperna har aktiviteter.

•

31/5 åk 3 ska fiska i Forsvik.

•

2/6 åk 6 åker till Gotland (egeninsamlade pengar)

•

7/6 Ekehagen åk 3.

•

16/6 skolavslutning.

Femmorna ska spela in två låtar "skapande skola".
Vem som blir lärare i klasserna nästa termin är osäkert pga att man aldrig vet vilka
som blir kvar.
Alla lärare på Strandskolan har lärarlegitimation.

•

Skolverket har gjort en digitaliseringsstrategi. Inom 3 år ska alla elever ha en
digital enhet. Idag finns det 36 bärbara datorer och 20 Ipads på Strandskolan.
Lärare får gå kurs i digitala verktyg de närmsta två åren.

•

Förlängningen av avtalet med Kungsfoto i ytterligare 5 år röstas JA till.

Sekreterare:
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Justerare:
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