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1. Sekreterare
a. Björn Davidsson valdes till sekreterare
2. Genomgång föregående protokoll:
a. Trafiksituationen
En mindre buss kan hämta barn vid övre parkeringsfickan. Ett gupp
är föreslaget i kurvan ner till gy-salen för att få ner hastigheten på
trafiken. Skolan ska göra en skrivelse till Tekniska kring detta.
b. Skolans ordningsregler
Angående mobiltelefoner etc. diskuterar eleverna vad de tycker
ska finnas med i reglerna på skolan. Även på samrådsmötet
diskuterades de föreslagna reglerna. Inga specifika förändringar
kom fram från föräldragruppen.

Efter att reglerna och eventuellt nya förslag lyfts fram kommer
personalen diskutera och fatta slutgiltiga beslutet på reglerna.
3. Övriga frågor
a. Unken lukt i legohålan
Vidingehem har undersökt och återkommer med besked. Robert
återkommer när besked ges.
b. Mer lekområden på skolgården
Svårt att ha gräs eftersom ytan blir så väldigt sliten med lervälling
som följd. Vilka alternativ finns? Gräs slits bort, konstgräs är för
dyrt. Eleverna tillsammans med Rektor diskuterar vidare på
förslag.
c. Förslag om läxhjälp efter skoltid
Diskussion på mötet. I dagsläget har inte skolan organiserat för
detta utanför skoltid. Skolan har valt att lägga alla resurser under
skoltid. Viss tid kan redan idag användas för läxor (elevens val).
d. Gruppstorlek för elever i år 2 på fritids på eftermiddagarna
Fritids är organiserat att det är färre barn per vuxen i F och åk 1.
Det gör att det blir något fler barn per vuxen i åk2 - . Förälder som
har frågor får gärna kontakta Robert.
e. Englandsresan – besked?
Politikerna har satt gränser vad gäller budget, även om de inte helt
har stängt dörren. Robert ska väga olika kostnader mot varandra.
Diskussioner pågår med Högstorp och Vederslöv så att man gör på
samma sätt. Besked ska förhoppningsvis kunna ges innan jul.
f. Biblioteket har fått pris
Växjö kommuns skolbibliotek har fått pris som Sveriges bästa
skolbibliotek pga digital kompetens, material, bibliotekarie samt
ett utnyttjande av bibliotekarien i skolverksamheten.
g. Förstelärare
Skolan håller på att utse förstelärare. Man bedöms på skicklighet,
coachning, ledarskap och som inspiratör. Klart till vårterminen.

h. Sedan den 1 dec är skolans personal fulltalig. Flera ur personalen
blev föräldraledig tidigare än planerat i höst, men nu är tjänsterna
tillsatta.
4. Nästa möte
Kalendariet för våren är inte klart. Robert återkommer.
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