Mötesprotokoll från fö räldrarådet på Kallingeskolan den 13 februari 2018
Ordförande Johanna Jolin, rektor Eskil Eskilsson, specialpedagog Anette Pfeifer, idrottslärare
Fredrik Lennartsson, samt 7 st. föräldrarepresentanter.
1. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Jolin förklarar mötet öppnat.
2. Val till sekreterare
Kristina Elmerot valdes till mötets sekreterare.
3. Presentation av mötesdeltagare
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
5. Rektorns punkt Gemensamt F-9









Terminsstarten har varit lugn utan allvarliga incidenter på högstadiet.
Öppet hus är flyttat till 4/6 pga. de nationella proven. Ledig kompensationsdag för
eleverna blir därför den 5/6.
I år är läroplanen reviderad då digitalisering har tillkommit.
Eleverna ska få garanterade stadie-timmar för att skolan ska bli mer likvärdig runt om
i landet.
Projektet Nordplus (inkluderingssamarbete med en skola på̊ Åland) är i full gång.
Lärare från den åländska skolan har varit på besök i Kallingeskolan och det har varit
mycket givande.
Alla klassrum ska få nya möbler, ett klassrum per år. Hittills har två klasser fått sina
nya möbler. Möblerna är anpassade för att hålla ljudnivån nere.
Skolledningen önskar en bättre anpassad miljö till verksamheten. Bland annat att
klassrummen blir mer samlade. Ytterligare en hemkunskapssal står också på
önskelistan.
Klass två har påbörjat ett projekt med Ronneby Kulturskola.

6. Gemensamma övriga synpunkter och frågor






Fredrik Lennartsson berättar att Trivselledarutbildningen har dragit igång igen och
eleverna är mycket taggade och positiva inför det.
Eleverna på högstadiet kommer få egen dator till hösten.
InfoMentor kommer bytas ut till Vklass.
Föräldrar är välkomna att hälsa på i skolan. Anmäl i förväg samt gå till expeditionen
för att få en namnbricka.
Vad kan föräldrarådet göra för att utvecklas?
Hur kan vi synas på t.ex. öppet hus. Hur kan vi öka delaktigheten hos föräldrarna?
Vad vill vi åstadkomma? Vad gör andra skolor?

7. Nästa möte



Nästa möte 17 april kl. 18:15 samling utanför cafeterian.
Föräldrarådet planerar en skolgårdsvandring under nästa möte för att se vad som kan
tillföras på skolgården.

8. Mötet avslutas

