FÖRÄLDRASAMRÅD
PÅ LJUNGFÄLLE
Torsdagen den 24 november 2016
Närvarande: Kristina Nilsson, Martin Nilsson, Niklas Fagerlund
Syftet med samrådet är:
en möjlighet för föräldrar att medverka i och ha
inflytande på skolans verksamhet som helhet
att vara en diskussionspart till skolledningen
 Info kring om- och tillbyggnad:
- Bygget följer i stort tidsplanen.
- Upphandling av möbler till första etappen är i slutskedet.
- Skolan ska utsmyckas med två konstverk. Elevrådet har
träffat konstnärerna för att de ska få lite input och
eleverna ska vara delaktiga.
- Multiarenan är invigd med bandklippning och match med
elever mot Österspelare och Vipers målvakt. Detta var
mycket uppskattat.
 Vad händer på skolan?
- 4:or och 6:or gör en lucia konsert för skolans elever och
föräldrar till elever i åk 4 och 6.
- Öppet hus är tidigarelagt till den 31/1 2017. Detta för att
kunna visa upp skolan inför skolvalet. Vi diskuterar hur vi
ska få äldre elever att delta eftersom det inte är
obligatoriskt. En tanke kan vara att arbeta med något
inför öppet hus som eleverna upplever som positivt och
roligt. En tanke kan också vara att det är grupparbete
som ska redovisas och att man tillsammans bestämmer
att man kommer dit.
- Vi pratar om hur vi har utvärderat erfarenheter från vårt
förändringsarbete, de goda sprider vi vidare och de
mindre goda reflekterar vi över och omvärderar och gör
om och nytt. En förändringsprocess tar mellan 3-5 år, vi

skyndar långsamt och tar lärdom av andra skolor i
kommunen som arbetar på samma sätt.
 Övriga frågor.
- Skolfotografering- räcker det med gruppfoto? Kanske vi
ska ta bort enskilda foton?
- Vi pratar om trafikläget nedanför skolans uppfart,
vändplatsen. Trafiken vid av- och upphämtning är
intensiv och barn rör sig i trafiken.
- I ledningsgruppen är kommande arbete att arbeta med
innehåll på föräldramöte och komma tillbaka med det till
föräldrasamrådet och fortsätta diskussionen.

Anteckningar skrivna av Peggy Emanuelsson

