
Skolrådsmöte 2013-01-30

Nävarande Klass

Magnus Robertsson 1B

Jenny Bengtsson 2B, 4B

Mari Svensson Fa, 2B, 5

Gosia Helleblad 3A

Hans Dahlgren 1B, 6

Carina Olsson 4

Malin Olsson 5

Carina, (lärare)

Gunilla Fr (rektor)

Gun-Sofie (vice rektor)

1. Skolrådet samlas, snabbt internt möte av skolrådet
Inga interna frågor togs upp.

2. Skolan informerar

1. Friskolan, JB gamla HC lägger ner, ca 140 elever kvar. Oklart vad detta betyder för 
skolan men enbart en elev finns i upptagningsområdet.

2. 56 kandidater till 6-års. Planerar 3 klasser. Totalt 80 i år. 90 nästa år!
3. Byggrenoveringen är försenad. v15 som tidigast. Kommer att flytta vissa klasser 

provisoriskt.
4. IT

a. Mail är fixat och ska nu fungera!
b. 7 st lärare är iväg på BET, mässa för utbildning med IT inriktning. Ger 

inspiration och nya idéer.
c. Köpt in iPad för att testa. 42 st som fördelas mellan skolorna (Ljungen/

Lackalänga). Främst för yngre barn och specialpedagogik. Appar väljs utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv, t ex http://skolappar.nu/ 

5. Jobbar vidare med framtidens skolan. Det finns ny ett kortsiktigt mål: alla elever 
ska dras över till minst E (godkänt).

Svar på frågor från skolrådet / föräldrar:
6. Vad är status för den dåligt upplysta skolgården? Svar: De tittar vidare på det.
7. Vad kan skolan göra för att förbättra isröjningen? Svar: Mycket is initialt men det 

har blivit bättre!
8. Det har förekommit hundar på skolgård och inne i kapprummet. Vad gäller? Svar: 

Ej tillåtet!
9. Fortsatta klagomål kring dålig lukt på toaletterna. Vårfruskolan har löst det genom 

ha anställda istället för upphandling. Varför kan inte Ljungenskolan göra samma 

http://skolappar.nu
http://skolappar.nu


sak? Svar: Städningen upphandlas efter Kävlinge kommun rekommendationer. 
Kräver externa städföretag.

3. Föregående protokoll och sammanfattning
Inga kommentarer från föregående protokoll.

4. Ekonomi
Inget togs upp gällande ekonomin.

5. Information i från centralt skolråd
Ingen information denna gång.

6. Övriga frågor

1. Gosia föreslog att vi skulle kunna ordna en dans workshop tillsammans med 
Freestyle Phanatix, http://phanatix.net/workshops/ Ett förslag var två tillfällen och 
sedan en uppvisning i samband med skolans dag. Gosia kontaktar Kim för att 
diskutera upplägg och pris.

2. Pingisracket är beställda och på väg!

3. Datum och tid för nästa möte
Nästa möte blir som tidigare bestämt den 5:e Mars.

8. Mötet avslutades

_______________________________! ! _______________________________
Hans Dahlgren, sekreterare! ! ! Magnus Robertsson, mötesordförande

_______________________________! ! _______________________________
Mari Svensson, justeras! ! ! ! Gosia Helleblad, justeras
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