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Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande LL. Sekreterare väljs och eftersom ordinarie sekreteraren Anki är frånvarande tar CE sekreterarposten.
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Dagens agenda
Agenda enligt föregående protokoll antas eftersom vi inte hade någon mall med
oss idag.
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Föregående protokoll
Återkoppling på julpysslet diskuteras. Kommentar om att det upplevs "stojigare"
än tidigare år. Vad kan göras, kan eleverna vara med mer i planeringen? Annars
lyckat, välbesökt. Förväntat ekonomiskt resultat för föräldraföreningen. Omfördelningen av stationer blev positiv. Föräldraföreningen stod för Kransbindning
till "självkostnadspris", Lotteri och Tipspromenad.
I övrigt fanns det andra pysselstationer med fokus på återvinning som var temat
för julpysslet. Klass sex sålde korv för att samla in pengar till en klassresa och
skolan bjöd på gröt i matsalen.
Rektor MK tog upp ansvarsfrågan och kostnaden för att kalla in pedagogerna en
kväll som problem som behöver lösas eller ses över. Skolan vill ha kvar julpysselkvällen men ser att ansvaret är på t.ex. föräldraföreningen. Vi diskuterade kort
olika möjligheter där t.ex. vissa klasser får ansvaret för att ordna julpyssel i samSvarteskolans Föräldraförening
www.svarteskolan.se
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arbete med föräldraförening och skola. Vi kom fram till att lägga in "Julpyssel"
som en rubrik på dagordningens aktiviteter-punkt så att vi berör det vid varje
möte. Under vårens senare möten, som senast, bör vi ha kommit en bit på väg
mot hur julpysslet skall planeras och genomföras HT18.
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Ekonomi
Julpysslet c:a 1500:- plus samt gott om kransmaterial kvar till kommande år. Inte
många medlemsavgifter kommit in under verksamhetsåret, vi berör frågan om
medlemsavgiften och kom överens om att dela ut medlemsavgiftslappar på elevernas fack under veckan. LL ser över dokumentet och återkommer i styrelsegruppen.
CE berättar också att det finns möjlighet att ansluta swish till vårt bankkonto men
såväl hög avgift som behovet av en telefon gör att vi avstår.
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Aktiviteter





Kick off, togs upp och vi kom fram till att det är något som vi och skolan vill ha
så det ska vi jobba på att återinföra HT18, förslagsvis första veckans fredag som
tidigare.
Öppna för någon aktivitet i vår, vi gör ett anslag på Facebook-sidan och ber om
feedback på vad som skulle vara önskvärt. CB kom med ett förslag redan på mötet och Camilla lovade att kolla med kommunen om de fortfarande kan hjälpa till
med lökar etc. för att göra en planteringsaktivitet som de tydligen gjort tidigare.
En annan aktivitet som diskuterades var utedisko. Förslag på att ordna disko på
raster någon gång i veckan eller så. CS berättar att det ibland görs det eller liknande aktivitet men kommer att ta upp det med Ingrid som har ansvaret för sådan
verksamhet.
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Synpukter/frågor från föräldrar








Utemiljön "tråkig". Snurrgungan är populär, men vad mer finns? Finns det planer
på något mer i utemiljön frågas. Svaret som MK ger på det är nej, inte för tillfället.
Rastaktiviteter kommer upp igen och CS, lovar att prata med Ingrid.
Hur blir man en "bättre" förälder ur elevens studieperspektiv? Finns det hjälp,
kunskap etc. som man kan ta del av för att hjälpa barnet att få ut mer av utbildningen? CS berättar om "Barn gör rätt om de kan", som ********************
Hur bemöter och berömmer man sitt barn på ett bra sätt var en annan fråga som
kom upp.
Är Svarteskolan läxfri? Nej inte uttalat enligt MK. Man skall inte träna på att ha
läxor imellanstadiet för att det finns läxor i högstadiet. Pedagogerna har lagt upp
och planerat undervisningen utan läxor i vissa fall, men föräldrar menar att det
inte är lika bra som att ha läxor.
På samma sätt ges det synpunkter både emot och för dator och surfplatte stödd
undervisning.
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Info från skolan
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Utbyggnad av skolan; ingen ny information.
Förskoleklassen blir liten HT18, c:a 20st (enligt prognos sedan flera år, inget
nytt)
Ny administrativ 50%-tjänst i skolområdet fr.o.m. februari.
Ny lärare, Josefin, i sexan har börjat den här terminen.
Förskoleklass blir obligatoriskt fr.o.m. HT18.
Stadieindelad timplan har varit "tillämpbart" några år men är obligatoriskt fr.o.m.
HT18.
Moderna språk kommer tillbaka som ämne i sexan till hösten (medför "logistik"
eftersom eleverna gissningsvis får språkundervisningen på Västervångskolan).
MK pratar om "tvålärarsystem", på skolan är målet att ha minst två behöriga lärare i varje ämne. Kräver lite mer av planeringen men undervisningen kommer att
ges av behöriga lärare i högre grad.
CS berättar om ett nätverk i kommunen för fritidshemmen där målet är att utveckla och höja kvaliteten i fritidshemmen i Ystad. Startade med ett masterarbete och har fortsatt sedan dess. Saker som diskuteras är: Bl.a. rastaktiviteter
och uppfattningen om att vara på fritids; T.ex. Hur man positivt för fram att
mormor eller någon annan hämtar i morgon istället för att berätta vad man missar
eftersom man blir hämtad tidigare. Det finns också statliga pengar att söka för det
här och på Svarteskolan har det hittills resulterat i bl.a. textil-aktiviteter med
slöjdlärare Anna och tennis.
Under sportlovet kommer fritidspedagogerna ha en "IT-workshop".

Övrigt
Inget övrigt att ta upp.

9

Datum för nästa möte
Nästa möte är redan beslutat till den 28/2 men vi beslutade att mötet efter det blir
den 12/4. 18:30 i lärarrummet.
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Mötet avslutas
Vid protokollet
Calle Ekberg

