Minnesanteckningar från Föräldrasamråd
Ljungfälle grundsärskola 170228
Annika Sandberg och Mathilda Moser hälsade välkomna.
1. Presentation av ny rektor, Mathilda Moser.
2. Annika berättade om vad som sker just nu i vår ombyggnation.
• Nya matsalen kommer att öppnas upp 1/6.
Etapp 2 påbörjas den 1/6. Det innebär att bland annat särskolans
grupprum och personalrum byggs om till klassrum. Den nya matsalen
är öppen men vi kan inte gå till den genom skolan pga ombyggnation.
Det innebär att maten kommer att hämtas i matsalen och personalen
äter tillsammans med eleverna i klassrummen (1/6-1/9).
Under denna period kommer framsidan med avlämning/hämtning för
skolskjutsar/varutransporter byggas om vilket innebär att detta måste
ske på annan plats. Skolledning, Tekniska och Vöfab tittar på ny plats
och meddelar så snart det är beslutat.
Sista etappen påbörjas sedan 1/9 och den innebär en ombyggnation av
admindelen och mittdelen på grundskolan.
Bygget beräknas vara klart i slutet på vt 2018.
När Lillestad grundsärskola flyttar hit, troligtvis till höstterminen 2018 blir
vi c:a 65-70 elever.
3. Information om skapande skola.
• Lena Grudpehrs Ahl och musiklärare Anna-Karin arbetar tillsammans
med personal och elever med att göra upp en plan för vårens arbete
med Skapande Skola utifrån skolans mål. Hur projektet ska visas upp, är
inte fastställt.
4. Diskussion kring digitala medier och att använda ett forum (blogg, facebooksida, instagram etc) för elever, personal och föräldrar som kommunikation och
för att synliggöra verksamheten. Vi pratade öppet om olika förslag och hur ett
sådant forum skulle kunna se ut. Föräldrarna var positiva men anser
tillsammans med skolledning att det bör hänga samman med tydliga
användarvillkor/behörigheter. Förslag från föräldrarna var att det finns en
övergripande grupp för Grundsärskolan och undergrupper för Språkenheten
och Petöenheten. Förlag med en testgrupp, togs upp. Skolan fortsätter att
samtala om möjligheterna kring detta.
5. Mötet avslutades.
Vid datorn /Mathilda Moser, rektor

