Styrelsemöte den 4 oktober 2012
Närvarande: Annika Wallin, Johan Tufvesson, Karin Balkenstig, JO Dalund, Henrik Björkek.
Anna Gyllencreutz Mira Vilén.

Deltagare från skolan: Tina Freidlitz, pedagogisk ledare förskoleklassen. Helen Macdonald
utv ledare för mellanstadiet Anki Eklöf rektor.
Skolan informerar:
Skolan har nu behöriga lärare i alla ämnen där det sätts betyg.
Föräldraföreningen tar upp det faktum att många tjänster har varit utlysta.
Inför läsårsstarten har är tre föräldralediga, en ledig för studier, utökat personal inom år 1-3.
Två slutat, en har pension. En obehörig också slutat.
Diskussion om bristen på studiero i de ämnen som inte är i klassrummet och utan klasslärarna.
Ipad projektet. Ipad:s är nu på gång till eleverna.
Skolan tackade för VFF:s insats vid fixardagen.
Trafiken:
Rektor påminner att det inte är tillåtet att köra in vid lastkajen för att lämna barnen på
morgonen.
Skolan forsätter med rekommendationen att det är tillåtet att börja cykla tidigast att i fyran.
Diskussion om det kan finnas skolpersonal vid släppet på Vinstavägen på morgonen?
VFF stödjer skolans önskan att stänga av Vinsta skolgränd för trafik att för lämna och hämta.
Rektor informerar att hon gärna vill få konstgräs på grusplanen.
Övrigt:
Rektorsbrevet kommer att vara digitalt fortsättningsvis. Skolan kommer att ha öppet hus med
personalen på vissa fredagar.
Julavslutningen: Torsdagen 21 slutar terminen. Avslutning 16.00 o 18.00 för barnen.
Vff tar del av skolans kvalitetsredovisning.
Styrelsens ansvarområden.
Sekreteraren är ansvarig för att skriva ut protokollet.
Föräldravandringar:
Vi gör scheman snarast.
Ekonomi
Vi skickar ut info om att det är dags att betala medlemsavgiften.

Dags för klassombudsmötet 23 oktober. Info på klassombudsmötet hur vi hanterar
klasskassorna. Diskuterades dagordning.
Föräldravandring. Annika ser över vår information om detta.
Arbetsmiljö. Vi kommer att arbeta vidare med att se över skolans arbete med mobbning och
psykosocial miljö.

Vid protokollet

Justeras

Johan Tufvesson, sekreterare

Karin Balkestig, ordförande

