Skolrådsmöte 14/5 2012
Närvarande
Namn

Klass

Andreas Strid

Sammankallande

Viveca Selander

2B

Magnus Robertsson

1A

Malin Olsson

5

Carina Olsson

4+5

Katarina Allen

3B

Annika Johansson

FC, FD

Marie Björk

3B

Fredrik Christersson

Personal

Dagordning
1. Skolan informerar
Skolrådet samlas, enskilt möte av skolrådet
2. Föregående protokoll och sammanfattning
3. Sponsring
4. Ekonomi
5. Information i från Centralt skolråd
Fikapaus Fika till självkostnad
6. Övriga frågor
7. Datum och tid för nästa möte
§1 Information från skolan. Fredrik informerar om nybygget och ombyggnationen
Fredrik visar ritning och berättar kring ombyggnationen. Gymnastiksalen blir oförändrad i
ombyggnationen.
Ombyggnationen är försenad pga överklagande av upphandling av leverantörer.

·
·

§2 Föregående protokoll och sammanfattning
Föregående protokoll gicks igenom och vi följde upp punkterna kring skolans dag följdes upp. Vi
ska informera Kävlinge nya, Andreas kontaktar dem.
Tidsschemat sattes till följande:
17.30 – start lite spelning
17.45 – Välkommen inledning & invigning med hjälp av rektor och 4or

·
·
·
·

18.00 – Spelning fortsatt
18.30 – tävling minuten
19.00 – Musik
19.25 - lotteridragning
§3 Sponsring
Skolrådet har fått en förfrågan om sponsring till klassresa ifrån klass 6. Det önskar 100 kr/elev/
person och det har tidigare varje år delats ut ett bidrag om detta till 6orna. Problematiken är att
kassan sakta sinar utan att skolrådet får in några nya intäkter. Förslag finns att minska bidraget.
Beslut fattades om att fortsätta med 100 kr per person i bidrag till klassresa för 6or. 2700 dvs
18+9 6:or a 100 kr delas ut.
Anledningen är att skolrådet inte avser att planera för minskade intäkter utan hoppas på att med
informationslapp och mer information om skolrådets verksamhet ska ge resultat för skolrådets
ekonomi så att vi kan fortsätta med att stödja klassresor, skolavslutningsfika etc. Magnus får i
uppdrag att gå vidare med informationslapp och se till att den går till tryck och delas ut innan
sommaren.
§4 Ekonomi
2700 kr fattigare pga utdelat bidrag till 6or.
Summa: 16 630 – 2 700 = 13 930 SEK.
§5 Centralt skolråd
Centralt skolråd. Länk till senaste protokoll: http://www.kavlinge.se/toppmeny/barnutbildning/
grundskola/centraltskolrad.4.491b8fcd110d29e6a558000829.html
§6 Övriga frågor
Cykelväg till skolan. Det går att i ett första steg göra trottoaren till cykelväg. Vi behöver
informera kommunen. Magnus pratar med kommunen.
Fika till skolavslutning. Skolrådet beslöt att bjuda även i år och passar på att vid detta tillfälle
informera om att detta är ett exempel på vad skolan gör.
Skolrådet bjuder på fika 12 Juni. Vi beställer själva men kollar med köket om allergier. Viveca
beställer. Uppgift om antalet barn har fåtts via rektor.
§7 Nästa möte
Nästa möte blir ett årsmöte. Datum sattes till 4 September 18.30 årsmöte med smörgåstårta.
Påminnelse på inbjudan går ut i samband med skolstart till alla!

