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

§1

14/9 -2011
Lärarrummet
Pernilla Eckervad, Jessica Roström, Susanne Andersson, Helena Gustavsson, Helena
Almqvist, Jennie-Ann Karlsson, Lena Nillevik, Karin Jangmalm-Kritzberg, Annelie
Rydqvist, Annelie Einarsson samt Henrik Cesar rektor 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 Jennie-Ann valdes till justeringsmän.

§4

Info från skolan
Rekor Henrik C informerar om att skolstarten fungerat bra. Sandsbro skola är Växjö
kommuns största F-6- skola. Detta läsåret finns det mycket resurspersonal på skolan.
Nästa läsår kommer det finnas mindre resurser maa nyckeltal och budget. Henrik
informerar också om att skolinspektionen kommer att komma till grundskolorna i Växjö
kommun för granskning. Skolans städning kommer att gå ut på entreprenad vilket kommer
att medföra en omfördelning av resurserna som idag både är i städ och mat.
Under läsåret kommer man satsa på IT och att varje pedagog ska ha en egen dator. Man
kommer också jobba med hur organisationen till kommande verksamhetsår ska se ut då
nuvarande organisation bygger på ett färre antal elever än de som finns i verksamheten
idag. Skolan kommer också att bygga ett konferens-/mötesrums som ska kunna användas
både till möte och undervisning.
Dialog med skolan om vad de har för önskemål till utemiljön som föräldraföreningen kan
vara med och finansiera. Beslutar att Petra som är skolans representant kollar av skolans
önskemål och behov och därefter jobbar fram ett förslag tillsammans med
föräldraföreningens arbetsgrupp.
Henrik informerar också att han kommer att vara mer restriktiv vad gäller elevers ledighet
med tanke på skolans skyldighet att stötta eleverna att nå uppsatta mål.

§5

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§6

Ekonomi
Föräldraföreningen har 27.573 kr på kontot efter att ha betalt för fikat till första skoldagen.

§7

Arbetsgrupper/aktiviteter under kommande läsår
Badresa till Jönköping kollar Maria L och Karin vidare på.
Filmkväll på höstlovet är på G. Berörda mailar ut vad de behöver hjälp med och går ut med
inbjudan.
Skolgårdsgruppen inväntar skolans inventering, därefter görs förslag i samråd med Petra.

§8

Övriga frågor

§9

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 9/11 kl 19.00 i personalrummet på skolan.

§ 10

Mötet avslutades
Pernilla avslutade mötet.

Sekreterare

Jessica Roström

Justeras

Jennie-Ann Karlsson

Helena Almqvist

