Anteckningar föräldrasamråd, Ljungfälleskolan
160204
Närvarande: Malin Hagelberg (rektor), Peggy Emanuelsson
(biträdande rektor)
Föräldrarepresentanter: Martin Åstrand 4B, Åsa Porshammar 3B och
F-klass, Ylva Sandberg 3A, Sara Falk Forzén 3A, Lorena Åstrand 4B,
Elizabeth F Nordin 2A och F-klass, Linda Lundh 1B och 3B, Anni
Nilsson 1A, Toni Kuusela F-klass, Ellinor Platzer 5B
Syftet med samrådet är:
en möjlighet för föräldrar att medverka i och ha
inflytande på skolans verksamhet som helhet
att vara en diskussionspart till skolledningen

 KENT – Kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet.
Malin visar Växjö Kommun verksamhetsmål.
På skolan arbetar man med detta. I de olika arbetslagen finns delmål och strategier för
att nå Ljungfälleskolans mål för detta läsår: ”Ljungfälleskolans elever känner sig
trygga och tar ansvar för sitt lärande”
Delmålen utvärderas och resultatet visar att de flesta elever känner sig trygga.


Info kring om- och tillbyggnad
Malin informerar om att planen är att byggnationen av kök och matsal ska komma
igång i vår.
Därefter byggs den nya byggnaden, därefter byggs den ”gamla” skolan om.
Målet är att allt ska stå klart 2018.

 Elevhälsoplan på Ljungfälleskolan
Peggy informerar kort om den reviderade elevhälsoplanen som finns på skolan.
Syftet är att tydliggöra vars och ens ansvar för att arbeta hälsofrämjande och
förbyggande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stödjs.
Målet för elevhälsoarbetet på Ljungfälleskolan är att:
-Skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa
-Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
-Undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling

 Föreläsning kring barn och internet
Föreläsning om ”Barn, unga, föräldrar och internet”
Personalen kommer att få föreläsningen 1/3, elever i åk 3-6 får föreläsningen 8/3 och
sedan för föräldrar på kvällen. Inbjudan kommer.

 Öppet Hus, hur kan föräldrasamrådet bidra?
Datum: 3 maj, fundera på hur ni kan synliggöra Föräldrasamrådet, kan det finnas ett
ställe där man kan möta upp och kanske prata, skicka med något som man vill ska tas
upp. Fundera till 7 april.

 Övriga frågor.
Elevledda samtal:
Utbyte av erfarenheter mellan föräldrar.
Tydligt med Framåtsyftande planeringen med mål. Diskussion förs vidare med
pedagoger om hur vi gör och hur vi kan utveckla.
o
o
o
o

Dropin-fika bör förlängas. Föräldrar har svårt att hinna i tid.
Grinden bör lagas in till skolgården.
Önskemål om att se till att cykelställ, bänk intill pulkabacken på något sätt ”kläs in”
för att skydda mot olyckor vid pulkaåkning.
Tydligt budskap, syfte med omorganisation, vår tanke och vision måste förmedlas till
föräldrar.

Nästa möte för föräldrasamråd är 7 april.
Anteckningar förda av Peggy Emanuelsson

