Protokoll från möte med samrådsgruppen vid GEMLA skola.
Datum:
Plats:

2014-12-03
Gemla skola matsal

Närvarande: Magnus Elmqvist
Mia Oskarsson
Madis Laanemäe
Frida Henell
Malin Widahl
Veronica Johansson
Jesper Andersson
Jessica Svensson
Sandra Ruuda
Martina Nielsen
Ida Bengtsson
Axelsson Lena

rektor
lärarrepresentant
”
föräldrarepresentant
”
”
”

”
sekreterare

Inledning:
Magnus Elmqvist hälsade alla välkomna till mötet och gick igenom föregående mötes
protokoll.
Justerare:
Till protokolljusterare valdes Veronica Johansson och Ida Bengtsson.
Trafiksituationen:
Trafikenheten på Tekniska förvaltningen prioriterar Gemla skola våren 2015 med anledning
av situationen vid lämning och hämtning på fritids. På vilket sätt är inte helt beslutat ännu.
Biblioteket:
Det diskuterades om utlåning av böcker till eleverna. Andelen kravbrev på böcker, ibland på
böcker som varit återlämnade, har varit högre än vanligt. Gäller speciellt i början på terminen.
Bra om vårdnadshavares e-postadress är kopplad till elevens lånekort. Då går ett mejl ut några
dagar före lånetiden går ut.
Ny utbildningsförvaltning:
Skol och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen kommer att slås ihop till en
utbildningsförvaltning fr.o.m. 1/1-15. Det blir en förvaltning och en nämnd. Motivet är att få
en bättre helhetsbil på elevernas lärande i ett 1-19 årsperspektiv. Det bildas sex områden som
består av norra, västra, östra, södra, centrum och gymnasiet. Ny områdeschef för vårt område,
västra, blir Anders Tjäder.
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Personalläget:
Vi får en ny musiklärare till vårterminen då Jens har fått tjänst i Emmaboda. Det blir Robert
Widmark som efterträder Jens.
KENT
Alla skolor och förskolor i Växjö kommun arbetar med ett utvecklingsarbete kring
målgemenskap. Ledordet är KENT som står för Kreativitet, Engagemang, Nyfikenhet och
Trygghet. Utvecklingsarbetet ska leda till att eleverna blir just mer kreativa, engagerade,
nyfikna och trygga på 1- 3 års sikt.
Skapande skola:
Skapande skola drivs av Kulturrådet. Detta läsår är vi tilldelade 47.000:-. Pengarna vi fick
förra året resulterade i Kabarrén i februari. Nästa läsår är inriktningen dans för vår del.
Lucia
Vi firar Lucia den 15 december på skolan. På måndagen är det för föräldrar i årskurs 4 kl.
8.00. Luciafirande för skolan och rastfaddrarna är kl. 9.00.
Förskoleklassen har eget firande torsdagen den 11 december klockan 18.00.
Julavslutningen:
Vi slutar fredagen den 19 december. Bussen går hem 12.00.
Skolan börjar den 8 januari. Studiedag den 7 januari.
Fritids är öppet.
Nästa möte:
Onsdagen den 25 februari 2015.

Vid protokollet

Magnus Elmqvist
Ordförande

Veronica Johansson
Justerare

Lena Axelsson
Sekreterare
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