
Skolrådsmöte 12/4 2012 

Närvarande: Klass 
Andreas Strid  
Ann-Kristin Drevnor 2B 
Viveca Selander 2B 
Magnus Robertsson 1A 
Arne Åkesson Klass 5 
Anna Stålros 2B 
  
Gunilla Frangeur Rektor 
Gun-Sophie Andersson Bitr Rektor 
  
 

Dagordning 

1. Skolrådet samlas, enskilt möte av skolrådet årsmötet, fyllnadsval av ny kassör. 
Fikapaus Fika till självkostnad 

2. Skolan informerar – Skolans representanter ansluter kl 19.00 
3. Föregående protokoll och sammanfattning 
4. Ekonomi 
5. Information i från Centralt skolråd 
6. Övriga frågor 
7. Datum och tid för nästa och kommande möte 

§1 Skolrådet enskilt möte 
Planering Skolans dag 23 Maj kl 17.30-19.30 

AP-Lista 

Se uppdaterad lista på: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avpf4q6JYQ6NdGZ4SGRIRnFkMDRx
R2ZhS0d5YlMycnc  

Namn Status Ansvarig 
Kontakt med bandet  Magnus 
Scenvagn. Kolla när vi senast måste avboka  Anki 
El till scenen  Magnus 
Plats, nya skolgården  Viveca 
Smultronplantering och försäljning  Katarina, 

Andreas följer 
upp 

Minutentävling m 5or & 6or  Magnus 
- Minutenlekar  Magnus 
- Tidtagning  Magnus 
- Konferancier  Magnus 
- Deltagare  Magnus 
- rekvisita  Magnus 
Pris minuten tävling  Viveca 
Föräljning korv o Fika o popcorn av 4or/5or  Arne 
Framträdanden 5or/6or  Andreas 



- återkoppling och till klassen: Scenen 
finns tillgänglig men klassen är själv 
ansvarig och får stämma av tid med 
Andreas 

 Andreas 

Invigningstal och invigning av rektor  Viveca kollar m 
Gunilla 

Inbjudan  Viveca 
Öppet hus på skolan  Vivbeca kollar 

m Gunilla 
   
 

Program ser ut som följer: 

� Spelning  
� Invignngstal 
� Fortsatt spelning 
� Minuten 
� Uppvisning 5or/6or 

§2 Uppföljning med skolans personal 

Skolans rektor Gunilla informerade om följande: 

• Skolan planerar nu för fullt inför nästa läsår. Man tittar bland annat över organisation, 
flytten till nybygget och planering av fritidshemmen. 

• Ombyggnationen har blivit något försenad pga av ett överklagande av anbuden. I 
övrigt har man påbörjat samarbete med inredningsarkitekter och eleverna har varit 
med och provat ut nya möbler och stolar. 

• Arbetet med den nya skolgården går enligt planerna och vi hoppas kunna inviga den i 
samband med skolans dag. 

• Man ser över tjänstefördelning i kommunen. En ny 1 klass tillkommer till hösten och 
det behövs även utökning på Fritids. Man håller även på att se över timplanen inom 
kommunen. 

• Kommundirektören gör ett besök på skolan som ett led i det värdegrundsprojekt som 
han ha sjösatt. 
 

Vi hade även en längre diskussion kring satsningen på matematik som regeringe har 
påbjudit och vilka satsningar som görs inom teknik i skolan. Magnus Robertsson informerade 
om de programmerarkurser som finns för barn i samarbete med Malmö kommun och Viveca 
påtalade on Vattenhallen i lunds verksamhet. 

§3 FG protokoll och sammanfattning 

Protokoll ifrån förra mötet gicks igenom. Inga uteståendepunkter behövde behandlas. 

§4 Ekonomi 

Vi har fn 16630 kr på kontot. Magnus har gjort blankett som skickas ut. 

§5 Centrala skolrådet 



Info ifrån centrala skolrådet. 
Frågan ifrån tidigare möte som skickas med är hur det ser ut med planer på gemensam 
högstadieskola har tagits upp. Senaste svaret är att det inte blir någon skola nere vid badet, 
men ev utåt Lackalänga inom en 10 års period. 

§6 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

§7 Nästa och kommande möten 

Nästa möte är den 15 Maj 18.30 i skolans matsal. 

 

 

__________________ 

Ort och datum 

 

______________________  ______________________ 

Viveca Selander Sekreterare  Andreas Strid Sammankallande 

 

 


