Anteckningar Föräldrasamrådet Ljungfälleskolan
Torsdagen den 22 september 2016
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
Vi presenterar oss för varandra.
Malin, Hanna 6 A, Förskoleklassen, Christina ?, Ola åk 2, Niklas åk 1, Sara Falk åk 4, Andreas åk 5,
åk 1, Åsa åk 6, Peggy


Info kring om- och tillbyggnad
Bygget fortgår, det har kommit upp hemma om höga ljud och vi pratar om att det köpts in
hörselkåpor till eleverna och att skolan i kommunikation med byggpersonalen ser till att vissa
arbeten görs efter skoltid.
Aktuellt just nu är att vi håller på med en möbelupphandling. Möblerna ska stödja vårt arbete
med lärmiljöer. Vi tittar på färgsättningen som tagits fram.
Hur tänker vi om att blanda olika åldrar i nya byggnaden? Deltagarna är positiva och tycker
det låter spännande.



Vad händer på skolan:
Malin berättar om vårt arbetssätt kring organisation och flexibla undervisningsgrupper.
Under v 40 kommer multiarenan att vara klar och då kommer vi att ha en invigning med
spännande gäster.
Vi har 3 fritidsledare som arbetar med 10-12 åringar tisd, onsd, torsd på eftermiddagarna. De
är också till viss del i skolan under skoltid.
Lärarna går Läslyftet och fritidspedagogerna gör ett mindre arbete inom läslyftet. Detta är
Skolverkets kompetenssatsning.



Föräldrasamrådets uppdrag:
Vi meddelar arbetslagsledarna att de skickar ut en påminnelse till inför Föräldrasamrådet så
att föräldrar kan meddela om det är något som ska lyftas.
-Föräldrasamrådet kan arbeta med att utveckla föräldramötenas struktur.
-Hur arbetar vi vidare för att få fler föräldrar att komma till skolan.



Övriga frågor
Skolavslutningen, planering att vi ska vara i Teleborgshallen efter TC.
Hur är det med tillsynen på morgonen från kl 8.00.
Föräldrar upplever att det är lite folk ute. Rektorerna kollar detta.
Vid pennan
Peggy Emanuelsson
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