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Michael Kjellemar, rektor
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Anders Gustafsson, lärare åk 3

Distribueras till: Alla närvarande samt medlemmar

1.Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla Ahlin Nilsson.
2.Dagens agenda
Dagens agenda godkändes.
3.Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom. Ingen mer skadegörelse har märkts på
skolgården sedan incidenterna tidigare i våras. Dock har en planka gått av på en
stålställning under någon av de första majhelgerna.
4.Info från skola/rektor
-SYV-dagar (Studie- och yrkesvägledning) sker under 12 och 14 juni, i åk 4-6 med
hjälp av föräldrar som bjuds in till skolan för att berätta om sina yrken. Anmäl dig
gärna som förälder!
-Nationella proven för åk 6 är avslutade. Resultaten har varit bra, många elever har
uppnått högsta nivån, berättar Anders Gustafsson.
-Lokaler för skolan/utbyggnad: Michael Kjellemar berättar att det i ett förslag för
lokaler diskuterats om eventuell flytt för bl a åk 3. Så blir det nu inte: åk 3 sitter kvar
i lokaler i Paviljongen och syslöjden fortsätter på Stora skolan. Ledning,
vårdnadshavare och lärare har diskuterat frågan, men även elevrådet som inför
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beslut använder en så kallad barnchecklista, som klubbats av ungdomsfullmäktige.
Frågorna ”Påverkar detta barnen?” med följande fråga ”På vilket sätt?” används.
Michael Kjellemar informerar också om att barn- och utbildningsnämnden håller sitt
möte på Svarteskolan den 23 maj.
5.Ekonomi
Ekonomin ser god ut, 10 564 kr.
6.Aktiviteter, kommande eller uppföljning av genomförda
-Istället för föräldrautbildningen ”Säkra varje unge” kommer en liknande ”Schysst på
nätet” via organisationen Friends att hållas 4 sep, på fm för elever åk 4-6 och på
kvällen för föräldrar åk 4-6, kl 18-1930. Eventuellt får skolan bidrag från Sparbanken
Syd till utbildningen. Föräldraföreningen kommer att sälja fika under kvällen.
-Kickoff augusti: preliminärt datum sätts till 18 aug, men Camilla och Michael
återkommer ang dag.
-Skolavslutning sker i Marsvinsholms kyrka som vanligt och i år den 16 juni.
-Julpyssel: Eventuellt blir det tal om att ändra inriktning på julpysslet, detta efter att
frågan diskuterats bland lärarna enligt Anders Gustafsson. Ett förslag är att ha viss
försäljning.
7.Synpunkter från föräldrar
Inga synpunkter har kommit in till föräldraföreningen.
8.Datum för nästa styrelsemöte/årsmöte
Datum för årsmöte sätts till 13 sept, kl 1830. För de styrelseledamöter som ev vill gå
ur, meddela valberedningen (Carolina mfl).
9.Mötet avslutas

Vid protokollet
Agneta Borgström
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