Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Plats:
Närvarande:
§1

1/2 - 2011
Lärarrummet
Pernilla Eckervad, Jessica Roström, Åsa Olsson, Helena Gustavsson, Maria Lundin
och Ann-Britt Pettersson (skolans representant)
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
Åsa O och Maria L valdes till justeringsmän.

§4

Info från och frågor till skolan
-

-

-

Ann-Britt upplever att stämningen på skolan är bra.
Personalen jobbar mycket med den nya läroplanen skola 2011. Arbetet med den
pedagogiska planeringen är färdig och det fortsatta arbetet har fokus på
bedömning.
All personal är uppdelade i ämnesgrupper där man jobbar med hur man kan
utveckla arbetet i de olika ämnena.
11 maj kommer skolan ge info till föräldrar om vad den nya läroplanen innebär
samt hur bedömning och betygsättning kommer ske.
Ann-Britt berättar att hon kommer att gå i pension i juli 2011 och att rekrytering av
ny rektor kommer att påbörjas under våren.
Diskuterar olika alternativ för att förbättra utemiljön och hur föräldraföreningen kan
stötta och hjälpa till i detta arbete. Det har kommit upp fler förslag från personalen
och Ann-Britt har bestämt att man ska höra med eleverna vad de har för idéer och
förslag för att kunna förbättra utemiljön. Detta ska göras i samtliga klasser på
klassråd innan vecka 8. Därefter återkommer Ann-Britt till styrelsen med
information om vad elever och personal har för önskemål. Förslag som redan
kommit upp är multihus, bandyrink, scen, hagar, luffarschack.
Pratar med Ann-Britt om det är tillåtet med sponsring för att kunna tex bygga ett
multihus. Ann-Britt informerar om att sponsring är ok så länge det inte påverkar
den pedagogiska verksamheten.
Ann-Britt informerar om att Fagrabäck kommer att vara hänvisningsskola from ht
2011. Ann-Britt har inte fått några reaktioner på detta från föräldrar.
Sandsbro skola kommer i framtiden vara treparallellig då elevantalet ökat maa
inflyttning till Sandsbro. Till hösten beräknas elevantalet vara ca 390 elever.
Information om att skolan satsat på att utveckla och förändra sin elevhälsa. AnnBritt har anställt fler specialpedagoger på skolan med olika ämneskompetens och
skolan har också tillgång till psykolog och talpedagog på partnerområdet. Detta gör
att man kan göra kompletta läs-och skrivutredningar på skolan.
Sandsbro är en av tre försökskolor i Växjö Kommun som kommer ha inriktning mot
entreprenörskap. Detta kommer att starta hösten 2011.
Friendsprojektet är uppstartat och arbete kommer att fortsätta.
Ekonomin är god.

Godkännande av föregående protokoll
§5

§6

Föregående protokoll godkändes.
Ekonomi
Föräldraföreningen har idag ca 27.000 kr efter att ha köpt ”julklappar” till de olika husen i
skolan.

§7

Årsmöte
Föräldraföreningen kommer att ha årsmöte 26/4 kl 19.00 på lärotorget i A-huset.
Inbjudan/affischer kommer att sättas upp på skolan och info kommer att ges via elevernas
veckobrev.

§8

Övriga frågor

§9

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 15/3 -2011 kl 19.00 i personalrummet på skolan. Då kommer vi att
planera inför årsmötet samt titta på elever och personals önskemål hur man kan förbättra
skolans utemiljö och hur föräldraföreningen kan bidra till detta.

§ 10

Mötet avslutades
Pernilla avslutade mötet.

Sekreterare

Jessica Roström

Justeras

Maria Lundin

Åsa Olsson

