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§34/08-09 Mötet öppnas.
Niclas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§35/08-09 Val av ordförande till mötet.
Niclas Henriksson valdes till ordförande.
§36/08-09 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§37/08-09 Val av sekreterare och två justeringsmän.
Till sekreterare valdes Conny Wassbjer och till justeringsmän valdes Helene
Eriksson och Kristin Sjögren
§38/08-09 Uppföljning från senaste samrådsmötet 29 januari 2009.
Ett möte har ägt rum i den grupp som bildades för att föra diskussionen vidare
kring förväntansdokumentet. Det har inte resulterat i någon formell skrift.
Deras ambition är att genomföra ett möte till innan terminen är över.

§39/08-09 Ekonomisk redogörelse
I kassan finns det 1345 kronor och på bankkonto 11149 kronor. Det är ca 70
familjer som betalat medlemsavgiften.
§40/08-09 Aktiviteter i Vi på Furutå
- Matematikdag
Diskussionen kring räknemetoder och en matematikkväll har fortsatt i den grupp
som bildades under förra samrådsmötet. De har ett antal idéer och förslag som
ska vändas och vridas på innan ett program är färdigt. Det finns kompetens från
högskolan som har anknytning till Furutå och de kan tänka sig att medverka.
Kvällen ska passa alla nivåer från förskoleklass till sjätteklass.
Hur kan vi arbeta hemma med matematiken? Vad förväntas av våra barn i varje
årskurs? Hur förbereder sig eleverna inför högstadiet? Det är några
frågeställningar som vi kanske kan få svar på under den kommande kvällen.
Marknadsföringen är mycket viktig för att väcka föräldrars intresse!
Planeringen fortsätter och ambitionen är att genomföra kvällen under september
eller oktober.
Intresset för Internet togs upp
nästkommande samrådsmöte.
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- Skolavslutningen
Upplägget för skolavslutningen är inte färdig. Synpunkter inför planeringen var att
utöka tiden mellan Torpa och Furutås avslutning. Det skulle ge föräldrar med barn
på båda skolorna större möjlighet att delta utan stor stress.
§41/08-09 Avstämning upphandling kök/städ.
Förfrågningsunderlaget ligger ute och ska vara inne till den 27 april.
Avtalet löper under en 3 års period men rätt till 1 års förlängning.
Anbuden kommer att granskas under sommaren och efter en tilldelning ska
avtalet börja gälla den 1 augusti 2008.
För er som önskar ta del att förfrågningsunderlaget så kan ni gå in på Växjö
kommuns hemsida www.vaxjo.se eller ta kontakt med VPF-styrelse.
§42/08-09 Handlingsplan vid ändring av icke önskvärt elevbeteende.
Det finns en beredskap och handlingsplan som vi tog del av under samrådsmötet.
Helene Eriksson informerade om hur personalen agerar utifrån den.
Vid behov tas det kontakt med föräldrar och övriga instanser.
§43/08-09 Samråd med rektorn.
Ingegerd Svensson (rektor) var sjuk.
Helene Eriksson informerade om en ny version av likabehandlingsplan.
Se bilaga
§44/08-09 Övriga frågor.
- Planering HT -09
Det är svårt att planera inför hösten. Det finns en ny skola, ”Karl-Oskar
utbildningar” som etablerat sig på Teleborg. Politiska beslut kan också påverka
skolans framtid.
Ambitionen och är att driva skolorna, Furutå och Torpa, vidare likt tidigare.
- Hur förhindrar vi negativ ryktesspridning
Frågan tas upp vid nästa möte eftersom Ingegerd S. var sjuk.
§45/08-09 Mötet avslutas.
Niclas tackar för visat intresse.
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