Spårsås 2013-10-02

Protokoll Örrådet 2013-10-01

Närvarande: Magnus Elmqvist, Hanna Svensson, Annika Fritzon, Sofia Grahn,
Johanna Karlsson
Frånvarande: Karolina Karlsson, Jenny …., Lihna Ericsson

§1. Örrådets funktion
Syftet med Örrådet är att ha en diskussionsgrupp där föräldrar och personal kan
träffas och diskutera, delge synpunkter, få nya influenser, m.m. Örrådet träffas 2
ggr/termin.

§2. Personal
Magnus informerar att Greger fr.o.m. vecka 41 kommer att jobba 75%.

§3. Klagomålshantering
Enligt skollagen skall skolan ha rutiner för att ta emot klagomål på utbildningen. Om
någon förälder har något klagomål skall detta i första hand tas upp med berörd
lärare/skola. Nästa steg är rektor, därefter förvaltningschefen och slutligen
skolinspektionen.

§4. Bredvik – nya Bergundaskolan
Allt löper på enligt planerna. Vad gäller ritningarna är alla ytor klara, nu återstår
detaljer. Planerad inflytt i nya skolan är hösten 2016. Ca 1000 barn kommer att gå på
skolan, från förskoleklass till årskurs 9.

§5. Luciafirande 2013
Årets Luciafirande kommer troligen att läggas till onsdagen den 11 december, kl.
08:00. Hanna återkommer med mer information kring detta längre fram.

§6. Skapande skola
Skapande skola är en satsning av kulturrådet där man kan söka medel för att kunna
öka det kulturella inslaget i skolan. Krav är att professionella kulturutövare används.
Örs skola har fått 11 399 kr till detta ändamål, därutöver även en liten ”busspeng” för
att kunna underlätta och gynna en eventuell ”kulturresa”. Under våren involverades
skolbarnen och fick ge synpunkter på vad man ville göra i höst. Beslut togs om att
inrikta sig på dramatisering (drama, musik och teater). Skolan ska försöka anlita en
dramapedagog.

§7. Skola/barnhem i Ghana
Samarbete mellan Olivia Klüft och ett barnhem i Ghana. En insamling har gjorts och
pengar skickats. Dessutom har skolan skickat ner bilder och även fått tillbaka bilder.
Barnen har redan sett dessa bilder som nu också kommer att skickas ut per mail till
föräldrarna. Ytterligare insamling kommer att genomföras för att kunna köpa in
ficklampor till Ghana.

§8. Hälsovecka vecka 45
Under vecka 45 har skolan tema ”Hälsovecka”. Barn och personal på skolan kommer
då bland annat springa Örloppet. Frukost kommer att ätas tillsammans och
diskussioner föras kring nyttig mat, vad är bra för kroppen, m.m.

§9. Terminsslut
Terminen slutar fredag 20 december.

§10. Utvecklingssamtal
Hanna kommer att ha utvecklingssamtal med barnen i åk 2-3 i början av december.

§11. Hästlekar
Diverse hästlekar är för tillfället mycket populära och skolan efterlyser nu någon som
har möjlighet att snickra samman 2-3 st trähästar som kan användas vid utelekarna.
Vid frågor, kontakta Hanna för ytterligare information.

§12. Grillplatsen i skogen
Skolan har fått lite ved, men tar gärna emot mer. Även ett lock till cementröret i
skogen efterlyses, ca en meter i diameter. I trä?

§13. Rastfaddrar
På skolan finns 5-6 st rastfaddrar. Dessa är med på rasterna måndagar och tisdagar
från ca kl. 09:15 till 12:00. De är även med på lektionerna på måndagar då behov för
detta finns. Möten över generationsgränserna, mycket positivt! Fler rastfaddrar är
välkomna!

§14. Hembygdsföreningen
Annika meddelar att möjlighet finns för skolans elever och lärare att besöka Hylte
skola vid intresse. Detta förslag mottas positivt av personalen som gärna gör ett
besök där tillsammans med skoleleverna.

§15. Loppis
Finns intresse av att anordna en (barn-)loppis? Kanske tillsammans med IFK Ör på
något sätt? Johanna bollar vidare denna fråga till Johnny Renegård, ordförande i IFK
för att se om intresse finns.

§16. Nästa möte
Tisdagen den 3 december kl. 18:30

//Johanna Karlsson

