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Distribueras Närvarande
Alla medlemmar
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Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Camilla.
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Dagens agenda
Dagens agenda godkändes.
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Föregående protokoll
Gick igenom föregående protokoll. Bl a Svarte Byalags medverkande på vårt
föregående möte. Vi i styrelsen är alla överens om att det är skola/kommun som
ska driva utbyggnaden av skolan. Önskan om mer torkskåp har gjort att ett nytt
torkskåp ska köpas in och det är upp till personalen att bestämma var det ska
placeras. Fotbollsplanen är det inte skolan som bestämmer över utan detta är en
allmänning som kommunen styr över. Målen kan ej vara flyttbara pga av
säkerheten – det kan tippa då och orsaka olycka med barnen. Under pulkasäsongen så vadderar personalen på skolan målen för att undvika skador om
man råkar åka in i målen.
Svarteskolans Föräldraförening
www.svarteskolan.se
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Info från skola/rektor
Skolan håller på att fundera ut en ny utformning av julpysselkvällen.
När det gäller Kick-Off vid skolstarten i augusti så återkommer skolan
även angående den, vi måste ha besked innan det är sommarlov.
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Ekonomi
10 564:- i kassan. Ser bra ut.
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Aktiviteter
Se punkt 4.
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Synpunkter/frågor från föräldrar
Skadegörelse på skolan natten mellan fre-lör (31/3-1/4). Basketkorg nerriven,
bord och bänkar upp och ner vända och benen till ”lusthuset” avhuggna/sågade.
Det är anmält till polisen och kommunen. Vi började prata om att vi föräldrar i
byn ska ut och gå kvällstid för att hålla koll.
IT-utbildning om IT-säkerhet som har tagits upp tidigare på våra möte ”Säkra
varje unge” har vi nu bestämt att den ska anordnas. Under skoltid för eleverna
och kvällstid för föräldrar. Utbildningen är kostnadsfri för elever men kostar för
föräldrar. Föräldraföreningen bidrar med halva kostnaden och skolan tar halva.
Det verkar vara en bra utbildning som bl a Köpingebroskolan har haft. Rektorn
kontaktar de som håller i utbildningen och återkommer med mer information
om när den kommer att bli aktuell. Vi i föräldraföreningen tänker fixa kaffe +
kaka för en billig peng i samband med föräldratillfället.
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Övrigt
Lärartäthet enligt skolverkets uppgifter: Kom en fråga från förälder om att det är
låg lärartäthet på Svarteskolan enligt uppgifter på Skolverkets hemsida. Michael
har tittat på dessa siffror och då ser det ut som om Svarteskolan har många elever per lärare men dessa siffror är inte korrekta. Det har blivit fel vid inrapportering. Korrekt siffra är 9,5 pedagog/100 elever. Snittet i Sverige är 10,1 pedagog/100 elever. Betygsnittet i Svarte ligger högt i jämnförelse med riket och
Ystad. Man utgår från resultaten från nationellaproven i åk 3 och åk 6.
Trädslöjdsläraren: Fråga från förälder varför träslöjdsläraren Thomas slutade så
hastigt. Det var planerat att han skulle sluta till sommaren men valde helt enkelt
att gå tidigare.
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Datum för nästa möte

Svarteskolans Föräldraförening

Vecka 19 = 10/5
Alla möten är i Svarteskolans lärarrum kl 18:30
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Mötet avslutas

Vid protokollet
Anki Axrup

