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Distribueras Närvarande
Alla medlemmar
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Mötets öppnande
Mötet öppnas av Ludvig.
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Dagens agenda
Dagens agenda godkännes
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Föregående protokoll
Förra mötet var den 10/5. Gick igenom protokollet från detta möte så att nya
medlemmar blev uppdaterade. Bl a nytt datum för info mötet ”Schysst på nätet”
Svarteskolans Föräldraförening
www.svarteskolan.se
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som nu är den 27/9 kl 17:30 och därefter föräldramöte för respektive klass i åk
4-6. Vi föräldraföreningen funderade tidigare på att sälja fika i samband med detta
men erbjuder istället klasserna i åk 6 att kunna göra detta. Anki tar detta vidare till
åk 6. Lite frågor om vad bra resultat på förra årets nationellaprov innebar, rektorn
och bitr rektorn svarade på detta. Fråga om något beslut om ev skolutbyggnad har
tagits och det har det inte än.
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Ny styrelse & Val av vice ordf, sekreterare, kassör
Vice ordförande = Mattias Olsson
Sekreterare= Anki Axrup
Kassör= Calle Ekberg
Beslutade om allmän justering av våra mötesprotokoll. Skickar ut protokollet till
styrelsen samt rektor/bitr rektor tillsammans med ett datum när man senast ska
ha hört av sig för ev ändringar/tillägg.
Styrelsen hade även fått fram förslag till valberedning: Natahlie Schultz och
Agneta Borgström. Dessa båda valdes till valberedning.
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Info från rektor/skola
Det har varit prognosmöte, 5-10 års prognos, där man går igenom lokaler, antal
elever mm. Skolans underlag lämnas vidare till Utbildningschefer samt utvecklingsavdelning(här ingår representant för SAM) som i sin tur tar det vidare till
förvaltningschef-Kultur & Utbildning som i sin tur tar det till nämnd för beslut
av politiker. I dagsläget är det inte akut när det gäller plats på skolan. Skolan informerar så snart något nytt händer. Vi i föräldraförening är villiga att hjälpa
skolan om det skulle behövas. Skolan driver denna frågan ständigt. Politikerna
är de som tar besluten.
Skolan kommer antagligen att bli godkända för Grön Flagg innan jul.
Vecka 38 kommer Skolinspektion till skolan. Information har gått ut till alla
föräldrar att om man inte vill att deras barn ska bli intervjuade så ska man meddela klassläraren. Svarteskolan är en av skolorna i Ystad Kommun som slumpmässigt är utvald. Skolinspektionen provar en ny inspektionsmodell gällande
Kvalitetsgranskning inom vissa områden som t ex studiero, betyg-bedömning
mm. Tidigare hade de ett mer fokus på tillsyn så att skolorna levde upp till lagar
och regleringar i styrdokument.
Fotografering: Endast gruppbilder. Eftersom vår vanliga fotograf inte kan detta
året så håller Föräldraföreningen på att hitta ny fotoleverantör som kan erbjuda
gruppbilder samt fotokatalog.
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Man har från skolans håll börjat fundera på att ha skolavslutningarna utanför
kyrkanslokaler. Dels för att en del kyrkor i kommunen är för små för att rymma
alla medverkande. Skolan har bett elever om förslag.
Skolans kvalitetsredovisning ligger på skolans hemsida. Titta gärna på den.
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Ekonomi, medlemsavgift 2017/2018
Medlemsavgiften står kvar på 100:-/familj. Vi ska dela ut inbetalningskort i
pappersform, lägga ut info på vår Facebooksida med länk till vår hemsida. Även
information på V-klass om medlemsavgiften. Allt för att få in fler medlemsavgifter än tidigare.
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Aktiviteter
Inväntar information från skolan om hur upplägget för julaktiviteten kommer att
se ut. Vi ska till nästa möte funderar ut andra typer av aktiviteter vi kan göra få
att få till fler tillfällen där föräldrar/elever/skola kan mötas. Informationsträffar?
Vilka ämnen?
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Synpunkter/frågor från föräldrar
Inga direkt synpunkter denna gång.
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Övrigt
Till nästa möte ska vi alla fundera på:
Syftet med Föräldraföreningen. Synen på vår roll som bollplank. Engagemang
från föräldrar. Ny plats för skolavslutningar.
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Datum för nästa möte
Kommande möten är: 3/10 kl 18:30, 16/11 kl 18:30 i lärarrummet på skolan.
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Mötet avslutas
Ludvig avslutar mötet

Vid protokollet
Anki Axrup

