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Val av sekreterare och justering
Föregående mötesprotokoll
Aktuellt på skolan
Skolrådets punkt
Fritids
Övriga frågor

1. Sekreterare - Ulrika Olsson och justerare - Elisabeth Didriksson
2. Genomgång av föregående protokoll
3. I fredags firade vi Lusens dag,
Lärarna jobbar vidare med och vi ser redan fina resultat från barnen.
Elevens val för både låg- och mellanstadiet, eleverna får välja ett ämne som de vill
jobba med, detta under två dagar.
Julavslutningen är i år en vanlig skoldag, vi avslutar dagen med hela skolan sjunger,
enbart för eleverna. Skollunch som vanligt denna dag. Skolan slutar för alla denna
dag kl 13:30. Årskurs 6 elever som ska få betyg, det kommer inte delas ut några i
handen utan man måste logga in på Dexter och läsa sina betyg där. Vill man få ett
betyg utskrivet, kan föräldern gå till vår kanslist och få det utskrivet,
Storsatsning när det gäller “ barn gör rätt om de kan”, Karl Witting kommer föreläsa
för all personal under vecka 48. Denna satsning gäller under 5 år framåt.
4. Elevrådsmöte förra veckan, då kom det upp att eleverna känner sig stressade vid
lunchen, vi kommer nu att utöka tiden med 5 minuter extra. Skolans regler - lämna in
sin mobil på skolan och fritids, king-regler och pinn-regel. BUF-pengar, är pengar
som barnen själva får välja vad de ska gå till, vi hade pengar över så vi köpte in
massor av lego.
5. - Viktigt att säga hejdå till personal innan man går hem från fritids
- Viktigt att man meddelar personalen om barnets tid ändras , detta ska ejgöras
via barnen.
- Se över era barns schema på IST- förskola
- Namna era barns kläder, underlättar när barn blir av med sina kläder eller det
ligger kläder slängda.

Vi kommer göra tillfälle där vi lägger ut alla kläder för att kunna hitta sina kvarglömda
kläder, kanske få hjälp av föräldrar och sen kunde vi ha öppet hus där vi kunde sälja
för en billig peng. Göra detta i samband med tex, fritidshemmets dag.
- Nya morgonrutiner för Måsen / Örnen - när barnen som går i årskurs 1-3
kommer ska de gå och hänga av sina kläder och väskor i sitt kapprum som de har
under skoltid, sen komma tillbaka till Örnen och vara där som vanligt tills skolan
börjar
- Följ alltid era barn in på morgonen, om där inte skulle vara öppet gå till nästa
avdelning och lämna Ert barn där istället.
- Julen, vi kommer vara sammanslagning på Alleskolan, tillsammans med
Mariaskolan
- Måsen har delat upp sig i två avdelningar årskurs 1 och årskurs 2, önskemål att få
in lite böcker för dem som saknar biblioteket.
6. Föräldrarna vill ha blå skoskydd vid fritids ingångarna, kanske rita en “skogräns”
Ytterbelysningen på skolan är dålig, Åsa meddelar att vi kommer få bättre belysning.
Kommer fler lampor som sätts på skolans väggar och även en lyktstolpe vid
cykelställen vid södra sidan.
Östergårdsskolan renovering, skolan är från 1984, ventilationen är dålig, svårt att
åtgärda, det kommer mer information från Åsa. Man ska även göra en renovering
inomhus. Årskurs ett har fått nya fräscha klassrum och kapprum. När renoveringen
av ventilationen ska ske, kommer skolan behöva stängas och elever kommer
omplaceras, mer info kommer kring detta. Detta kommer ske redan till nästa läsår.
Önskemål från föräldrar är att all fritidspersonal använder sina namnskyltar samt foto
på personalen synliga i hallen.
Mycket uppe på väggarna, klassrummen ska inte innehålla för mycket intryck för
eleverna.
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