Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Plats:
Närvarande:

§1

24/1 -2012
Lärarrummet
Pernilla Eckervad, Jessica Roström, Helena Almqvist, Lena Nillevik, Maria Lundin,
Susanne Andersson, Jennie-Ann Karlsson samt Henrik Cesar och Petra Ahvenainen
(skolans representanter)
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Pernilla.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Pernilla valdes till mötesordförande och Jessica valdes till sekreterare.

§3

Val av justeringsman
Helena A och Susanne A valdes till justeringsmän.

§4

Info från skolan
Henrik informerar om att de första veckorna på terminen har fungerat bra.
På skolan har man ett elevhälsoteam som träffas kontinuerligt. Detta team har koll på
behov av särskilt stöd. Man har också gjort en genomgång av alla barn med behov av
särskilt stöd och resurser och utifrån denna har skolan gjort en omfördelning av sina
resurser.
Man testar minnesträning för alla i år 6 och ska efter utvärdera resultatet.
Henrik informerar också att skolinspektionen kommer på besök till skolan 7/3 och kommer
under 1-3 dagar göra en breddad inspektion, därefter sker en återkoppling.
Skolan tittar på olika lösningar för att i framtiden kunna utveckla det trådlösa nätverket.
Tittar också på it-hjälpmedel till elever med särskilda behov, främst läs-och
skrivsvårigheter.

§5

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§6

Ekonomi
Föräldraföreningen har 34.155 kr efter inköp av julklappar. Beslutar att använda en liten
summa pengar till att hyra Åby bandybana 23/2. Kostnaden är 10 kr/barn.

§7

Arbetsgrupper/aktiviteter under kommande läsår
Skolgårdsgruppen – Annelie E har haft kontakt med Per G på SOB men kommit överens
med honom om att kontakten ska gå via rektor Henrik istället.
Skridskoåkning – föräldraföreningen har hyrt Åby bandybana torsdag 23/2 kl 12-15.30 och
kommer bjuda in skolans alla barn och deras familjer till denna dag. Inbjudan gör Jessica
och denna kommer att skickas ut via veckobrev. Pernilla skriver också ut några ex och
sätter upp på skolan. Skolan står för hyra av bandybana och fixar eld så man kan grilla.

Barn och föräldrar får själva ta sig till Åby. Jessica och ev Lena och Helena fixar denna
dag.

§8

Övriga frågor
Föräldraföreningen diskuterar möjlighet att bidra med pengar till litteratur till skolbiblioteket
till nästa läsår vilket alla är positiva till.

§9
Årsmöte
Årsmöte kommer att hållas 17/4 kl 19.00

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 6/3-2012 kl. 19.00 i personalrummet på skolan.

§ 11

Mötet avslutades
Pernilla avslutade mötet.
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