Minnesanteckningar från Föräldrasamråd
Ljungfälle grundsärskola 160920
Annika Sandberg hälsade välkomna.
1. Vi vill påminna om att du som vårdnadshavare varje läsår ska fylla i och lämna
in information som rör ditt barn. Skolan måste ha aktuell information om ditt
barn gällande eventuell specialkost, allergier, samtycke om publicering på
webben och med mera
2. För de elever som har behov av medicin under skoltid måste vårdnadshavare
lämna medicindelegation till skolan. Tänk på att du måste lämna nu delegation
om medicineringen förändras.
3. För några år sedan bestämde vi tillsammans, föräldrar och personal, på
särskolan att vi ville ha eget föräldrasamråd där vi kunde lyfta frågor och få
information kring det som rör vår elevgrupp. Vi bestämde oss för att ha det en
gång per termin i samband med föräldramötet. På dagens möte lyftes om det
är så vi fortfarande vill ha det. Vi bestämde oss för att det är en modell som
fungerar och Annika poängterade att man jättegärna får maila/ringa/sms:a in
frågor som man vill ska lyftas på mötet.
4. Annika berättade om vad som sker just nu i vår ombyggnation.
• Nu byggs nytt kök, utökning av matsalen, 4-6 undervisningslokaler
samt del av praktiskt/estetiska ämneslokaler.
• I nästa etapp byggs särskolan till/om, hemkunskap, musik, bild
administration, ny huvudingång, personalutrymmen och bibliotek
• 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.
5. Skolan har en ambition att sammanställa en informationsfolder till föräldrar. Vi
diskuterade vilken information som är önskvärd att ha lättillgängligt i en folder.
• Studiedagarnas förläggning
• Skolsköterskans telefonnummer och tider.
• Kontaktuppgifter till skolan
• Sjukanmälan, telefon och rutin
• Skolskjutsarna, telefonnummer. etc.
• Information om skolmatsalens meny via appen Skolmaten
6. Skolavslutning, vi diskuterade när det är bäst att förlägga vår skolavslutning,
då det för vissa föräldrar kan vara svårt att hinna med om man har barn på
olika skolor. Vi enades om att det var bäst att ha kvar skolavslutningen tidigt
på skolavslutningsdagen. Vi pratade även om den fikastund vi har i klassen
efter avslutningen i kyrkan och tyckte att även den är trevlig så som den är
men att det är viktigt att man som förälder känner att det är helt ok att säga
ifrån om man inte kan/vill vara med.
7. Mötet avslutades.
Vid datorn
Annika Sandberg, rektor

