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

2014-02-26
Gemla skola matsal

Närvarande: Magnus Elmqvist
Gunilla Ericsson
Jessica Norlin
Niclas Wegefelt
Jennie Brandi
Fredrik Sager
Cissi Söderber
Axelsson Lena

rektor
lärarrepresentant
”
föräldrarepresentant
”
”
”
sekreterare

Inledning:

Magnus Elmqvist hälsade alla välkomna till mötet.

Justerare:

Till protokolljusterare valdes Jennie Brandi och Niclas Wegefelt

Personalsituationen:
Malin Alfredsson har slutat på skolan och gått över till annan verksamhet.
Therese Olander är ny idrottslärare på skolan.
Kabaré:

Arbetet med kabarén och framförallt resultat vi såg under föreställningarna
upplevdes mycket positivt av alla. 408 betalande gjorde att skolan fick in 8 160:Största delen av pengarna kommer att skänkas till något välgörande ändamål.
Vilket bestäms i samråd med elevrådet.

Körverksamhet:
Veronica (musikläraren) har börjat planera för en barnkör för barnen på skolan.
Hon har tryckt upp ett erbjudande om att sjunga i körsång som kommer inom
kort.
Drama:
Eventuellt kan det även bli någon form av teaterverksamhet. Dramapedagogen
Lena Gruddpers Ahl som jobbar på Kulturskolan och var med
på Kabarén ska undersöka möjligheterna.
Ishallen:
F1 och 5-6 or har varit i ishallen och nästa tisdag åker 2, 3 och 4 or
till Ishallen.
Vi vill passa på att tacka för spolning av isbanan på skolan. Det var
uppskattat av eleverna så länge vi hade is och de kunde åka.
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Studiedag:
Fredagen den 7 mars är studiedag och både skolan och fritids stängda.
Nationella prov:
Årskurs 6 har börjat med de nationella proven och åk 3 börjar under vecka 11.
Biblioteket:
Kultur och Fritidförvaltningen som har servat skolan med bibliotekarietid om 64
timmar i månaden har från den 1 februari halverat den tiden. Diskussioner pågår
hur skolan ska kompensera för det bortfallet då vi tycker att det är en viktig
verksamhet.
Läsvecka:
För att stimulera till mer läsning hos våra elever planers för någon form av
läsvecka i vår då vi läser och arbetar lite extra med skönlitterära texter.
Trafiksituationen:
Trafiksituationen vid lämning på fritids har varit uppe tidigare. Skolan har
tillsammans med fastighetsägaren, Vidingehem, och Tekniska förvaltningen
tittat på situationen. Tekniska förvaltningen lovade då att återkomma med ett
förslag på lösning men ännu har inget hänt. Magnus har varit i kontakt med
Tekniska förvaltningen igen för att stöta på.
Nästa möte: 2014-04-21.

Vid protokollet

Magnus Elmqvist
Ordförande

Niclas Wegefelt
Justerare

Lena Axelsson
sekreterare

Jennie Brandi
Justerare
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