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Distribueras Närvarande
Alla medlemmar
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Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordf Ludvig.
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Dagens agenda
Dagens agenda godkändes.
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Föregående protokoll
Gick igenom föregående protokoll. Där en del punkter kommer upp längre fram
i protokollet.
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Info från skolan
Fundering kring skolavslutningen – ingenting bestämt än. Skolan jobbar efter ”
Barn gör rätt om de kan”-konceptet. Möjlighet att få hit en föreläsare i ämnet,
Carl Witting. Hedeskoga/Sövestad skolorna funderar på det – kanske slå ihop det
med Svarteskolan. Taket på Paviljongen ska bytas i sommar så Fritids kommer
att vara nere på stora skolan under sommarlovet.
Svarteskolans Föräldraförening
www.svarteskolan.se
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Utbyggnad av skolan: Ingen ny information
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Förtydligande från skolledningen
Två lärarsystem: Mellanstadiet jobbar med ämneslärare tanken var att även göra
detta på lågstadiet. Tanke: Mentorer för ett antal barn istället för klasslärare från
åk F och framåt. Behöriga lärare ska utnyttjas bättre. Skolan är inte klar med
sina planer och går inte ut med något förrän allt är klart ( under v 16 ska det
vara klart). Oro från föräldrar om att ta bort klasslärarna i de lägre årskurserna
för att det kan kännas otryggt. Många frågor kom upp från föräldrarna som var
på mötet. Bl a om eleverna kommer att träffa sin mentor varje dag? Svaret på
detta är att mentorerna håller oftast i samlingen på morgonen. Frågor från föräldrar om att det är ett flertal pedagoger/resurser som slutar på skolan inför nästa termin. Det är inte så vanligt med någon större personalförändring på skolan
tidigare. Att det ska bli oroligt för barnen när det är stora förändringar bland
personalen. Men svaret från rektor Michael är att rekrytering pågår och underlaget på ansökningarna är bra och skolan känner sig trygga i att det kommer att
lösa sig på bästa sätt. Färre barn i F-klass inför höstterminen 2018 vilket också
påverkar behovet av antalet pedagoger inför hösten. Det var många diskussioner
kring personalfrågan. Föräldrar från nuvarande åk 2 kände sig speciell oroliga
då de fått nya pedagoger i klassen inför varje nytt läsår och så även inför åk 3.
De efterfrågade ett möte med skolledningen efter att tjänsterna inför 2018/2019
var klara så att de kan få svar på sina frågor. Lösningen blev att föräldrar i klassen kan samlas och sammanställa frågorna de vill ha svar på och lämna vidare
till skolledningen. Lärartätheten på skolan behålls till nästa termin. Frågor som
dyker upp när det gäller skolan så skicka antingen direkt till skolledningen eller
till Föräldrarföreningen så det inte uppstår en massa rykten.
Kl 19:45 tar Calle Ekberg över ansvaret för pennan:
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Ekonomi
Informationsblad med inbetalningkort om föreningsmedlemsavgiften har delats
ut sedan januarimötet. På dessa har vi fått in avgift från 39 medlemmar.
Saldo på kontot är 14252:-
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a) Våraktivitet
Våraktiviteten vi talade om i januari bordlades eftersom det dels inte hanns med
på dagens möte då larmtiden närmade sig. Dessutom var intresset/engagemanget
inte påtagligt.

b) Kick off läsåret 18/19
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Bordlades, till nästa möte. "Gott om tid" ännu innan sommarlovet. Och annat har
högre fokus just nu.
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Magister Nordström, på förslag från förälder
Samma sak här, tidsbrist men ordförande uppmanar alla att läsa på om Magister
Nordström på nätet tills nästa möte.
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Övrigt
Inga övriga punkter togs upp.
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Datum för nästa möte
Nästa möte blir 3/5 kl 18:30 i lärarrummet.

Vid protokollet
Anki Axrup & Calle Ekberg

