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Annelie Sundberg
Magnus Elmqvist
Carola Johannesson

Magnus gick igenom protokollet från förra mötet. Sjukanmälan via talsvar/app togs i bruk i
januari i år och det har fungerat väldigt bra. Behöver eleven vara ledig en hel dag ska
föräldrarna alltid skriva under och skicka in en ledighetsblankett.

Personal
Lena Axelsson som jobbat som administratör på skolan gick i pension månadsskiftet jan/feb.
Det har anställts en ny administratör som heter Louise Danielsson Cehajic. Hon ska bla jobba
med lönehantering, tidrapportering, inköp och fakturahantering.
Skolan har fått en ny bibliotekarie som heter Jonas Tistelgren. Han är inte anställd utav
skolan utan kommer från statsbiblioteket.
Övrigt


Den 7/3 körde skolbussen av vägen innan den plockat upp några elever . Detta
resulterade i att den blev försenad men alla eleverna lyckades ta sig till skolan med
hjälp av föräldrar. Det regelverk som gäller är att föräldrar har ansvar för barnet fram
tills det att barnet har stigit på bussen. Är bussen mer än 30 minuter sen så behöver
inte barnet stå kvar längre. Viktigt att föräldrar informerar sina barn att det är detta
regelverk som gäller.



Nästa läsår förväntas elevantalet minska till 171 elever. 14 elever börjar i
förskoleklass. I höstas låg elevantalet på 180 st. Har varit några utflyttningar under
läsåret.



Mellanstadiet har under läsåret jobbat med något som de döpt till Grej of the year.
Detta innebär att de har haft olika aktiviteter/teman och de hade en avslutning där
de hade en föreställning för föräldrarna. Detta projekt har varit väldigt lyckat.



Under läsåret har skolan haft som mål att eleverna ska visa upp vad de jobbar med
även utanför klassrummet. De har bla haft en genomgång för andra klasser och
sexorna har haft iphone-undervisning för Gemlas pensionärer.



Eftersom eleverna geggade ner sig något vansinnigt har beslut tagits att träsket inte
längre ska tillhöra skolgården. Lärarna har visat eleverna var gränsen går.



Nationella prov för årskurs tre startar i v11 och de har i snitt två prov i veckan fram
tom v20. Årskurs sex har haft nationella prov i svenska i januari och kommer att ha
prov i matte och engelska under april.



En fråga kom upp om inte eleverna i mellanstadiet borde kunna få ta maten själva i
matsalen. Magnus kollar upp detta.

Fritids
Sommarverksamheten för fritids kommer vara i Öjaby under v 29-32.
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