Styrelsemöte sandsbroskola föräldraförening
8 september 2014 i skolans mötesrum.
Närvarande Alla utom Åsa



Peter Lantz är inbjuden, han informerar om mobilpolicy i skolan.

Lärarna ansvarar för regler kring när och var mobilerna får användas.Innehållet i mobilerna
är het och hållet ett föräldraansvar.. Riktlinjerna är att man ska vara ute på rasterna men
undantag kan förekomma.
Hur skolans ipads används på fritids. Det är upp till pedagogerna att bestämma när och till
vad de används. Vid eventuella frågor ber Peter att föräldrar vänder sig direkt till
pedagogerna. Ipad ska inte vara ett mål i sig självt utan ett verktyg!
Peter uttrycker också tacksamhet för den guldkant vi satt på föregående skolår och tackar
för gott samarbete.


Jessica Roström, Ungdomsgruppen och Henrik Engström, SAIK informerar kort om
läget i sandsbro. Just nu genomför de i samverkan nattvandringar i sandsbro. De
föranleds av att det har varit oroligt i sandsbro under en tid.

Eventuellt kan samarbete med föräldraföreningen bli aktuellt om det inte lugnar sig….

GENOMFÖRDA ARRANGEMANG
Sedan förra mötet har vi haft glassbilen på besök. Det var mycket uppskattat av alla.
Trudeluttglass var mycket bra att samarbeta med.
Vi har också traditionsenligt bjudit på saft och bullar första skoldagen. Även det har fungerat
väl och uppskattats.
BESLUTADE/PLANERADE ARRANGEMANG


Brainstorming…. Ska vi eventuellt slå samman höstens föräldramöten med
föreläsning av Scott Goodwin? Jessica tar kontakt med honom och kollar
möjligheterna.

Datum för lågstadiet, enligt Peter Lantz 15 oktober 18.19.30 Mellanstadiet är inte bestämt
ännu.



Ska vi tipsa om föräldrakurser, ska vi se till att det blir en i sandsbro? Aktivt
föräldraskap, det goda föräldraskapet…. Enligt Jessica Rostöm har länsstyrelsen
mycket pengar till sådant just nu, kanske kan vi söka medel hos dem?



Beslut fattas om att vi ska ansöka om internetbank, det kommer att kosta omkring
400 per år. Till det behöver vi ett organisationsnummer.



Caroline ansöker om organisationsnummer till föreningen.



Jana gör ett nytt utskick till föräldrar på skolan, under september månad.

Nästa möte är den 8 oktober kl 18.00, Katrin fixar fika

//sekreterare Jana Friberg

