Minnesanteckningar Föräldraråd tisdag 30 augusti 2016
Saxemaraskolan
Närvarande: Jenny Strömberg, Erica Elmstedt Svensson, Malin Ronnestad, Britt
Abrahamsson(lärare), Thomas Masseck(rektor), Annika Bergestedt och Petra Stieger.
Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Jenny Strömberg valdes till ordförande och Annika Bergerstedt till sekreterare.
Aktuell information från skolan:
Elisabeth har nu gått i pension.
Ny textillärare Annelie Mattsson.
Ny fritidspedagog Erika Abrahamsson.
Ny idrottslärare Niclas Karlsson.
Anita är extraresurs för 4-5:an och är även på fritids.
Ingela på mellanstadiet kommer att undervisa i engelska.
Det har kommit 9 nyanlända barn till skolan som går på lågstadiet, 5 i 1:an och 4 i 2:an.
En språkpraktikant kommer att vara tillgänglig åt barnen för tolkning.
Britt informerar om att det kommer att hållas öppet hus på skolan då eleverna ska hålla
i lektionerna. Förslag på detta är en lördag i mars 2017. Eleverna kommer att
kompenseras för detta genom en ledig vardag. Detta rör mellanstadiet.
6:an har haft sin aktivitetsdag då dom höll i olika lekar för dom yngre eleverna.
Britt undrar om det är något vi föräldrar vill ta upp på nästa veckas föräldramöte som är
den 6/9. Frågan om centralskolan kommer då upp.
Centralskolan är godkänd av utbildningsnämnden. Jenny Strömberg tar på sig att kolla
upp hur långt ärendet har gått.
Den 24/10 kommer Andreas Glinfors (polis) att föreläsa om näthat. Tid kommer på det.
Bad för HT 2016 är v. 49. Då har skolan bad tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Varje
klass kommer att bada vid två tillfällen den veckan.
Lite funderingar kommer upp huruvida skolan kan få tillgång till Kallinge simhall för att
kunna få fler badtillfällen/termin.
Årskurs 6 kommer eventuellt, som tidigare diskuterats, att få göra studiebesök i köket
på Vidablick.

Information/frågor från föräldrar:
Det framkommer önskemål angående Info Mentor om att lärarna ska använda det till
att lägga ut den pedagogiska planeringen på eleverna.

Även önskemål om att lärarna ska lägga ut veckans information på samma dag då det
blir lättare för dom som har fler barn att läsa information samtidigt. Förslag ligger på att
det läggs ut på fredagen så har man helgen på sig inför kommande vecka.

Frågan om hur antalet undervisningstimmar/vecka kan vara så olika kommer upp. Det
finns en generell timplanering för hur många timmar en elev ska göra mellan årskurs 16. Eftersom timmarna läggs ut på 6 år så kan det skilja på hur många timmar eleven
gör/vecka beroende på vilken skola man går på.

Mobilregler: Endast årskurs 6 får använda mobil på morgonrasten då dom även får vara
inne på skolan. Användandet av mobil är upp till varje klass/lärare att bestämma. Vissa
tillfällen används mobilen i studiesyfte.
Wifi finns på skolan och man loggar in med samma inlogg som man har på datorn.
I mellanstadiet så lägger man ner mobilen i bänken när man kommer på morgonen. Den
ska vara på ljudlös under dagen.

Mötet avslutades

