
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2013-04-25

Närvarande:
Jenny Bengtsson, 2B, 4B
Anna Stålros, 1B, 3B
Ann-Kristin Drevnor, 3B
Malin Olsson, 6
Carina Olsson, 6, 5
Samantha Leufstedt, F
Catharina Nilsson, 5
Annika Johnsson, 1A, 1B
Mari Svensson, 5, 2B, FA
Magnus Robertsson, 2A
Andreas Engkvist, FB
Renata Gustafsson, 6B
Hans Dahlgren, 6A

1. Skolan informerar

* Del två av ombyggnationen är klar. En del av inflyttningen har börjat och den är 
planerad att vara klar till vecka 19. Bland annat är det en av fjärdeklasserna, femman 
och slöjden som ska in. Även biblioteket flyttar in och blir större.
Till hösten blir det tre förskoleklasser.
De som är treor nu (VT-13) kommer att få börja i paviljongerna till hösten eftersom 
ombyggnationen inte är klar då.
Näst på tur att renoveras är den nuvarande matsalen.
Man väntar med invigning till dess att allt är klart, vilket enligt planeringen ska vara till 
julen 2013.

* I resultaten från de nationella proven ligger Ljungenskolan "väldigt högt" jämfört med 
andra skolor, både inom och utom kommunen. Satsningar har också lyft resultatet i 
Kävlinge kommun. I en nationell jämförelse har Kävlinge klättrat från 97:e plats till 34:e 
plats.

* Under några månader har man nu använt ipad i undervisningen av vissa klasser. I 
slutet av terminen ska projektet utvärderas.

* Fråga från förälder om hur brandlarmet är kopplat. Rektor förklarar att det är kopplat 
direkt till larmcentral/räddningtjänst.

* Rektor och biträdande rektor visar runt skolrådet i de nyrenoverade lokalerna som ska 
tas i bruk vecka 19.



2. Skolans dag

Ett tvåmansband är bokat (2000 kronor). Det finns också möjligheter att ta in ett hiphop-
band.
Vi diskuterar om dansgruppen Freestyle Phanatix ska få uppträda. De flesta är positiva 
till detta. Vi ska undersöka vad det kostar. Även elever kommer att göra uppträdanden.
Det kommer också att finnas en hel del tävlingar och lotterier, försäljning av grönsaker, 
korv och fika.
Magnus Robertsson tar ett stort ansvar i att organisera detta, och kommer även att ta 
fram förslag på affisch, men efterlyser praktisk hjälp. Flera anmäler sig frivilliga att hålla i 
lotterier och tävlingar.

3. Bidrag till skolresa

Sexorna har kommit in med förfrågan om bidrag till deras skolresa. 6B har till och med 
gjort ett stiligt skriftligt äskande till skolrådet. De ska till Göteborg och gå på Liseberg. De 
skulle också vilja besöka Universeum. Det handlar om 14 elever i 6A och 22 elever i 6B. 
Tidigare har skolrådet givit bidrag på 100 kronor per elev. Vi beslutar att göra så även i 
år, det vill säga totalt 3600 kronor.

4. Nästa möte

Vi beslutar att nästa möte preliminärt blir den 24 september. Detta är ett årsmöte och vi 
ämnar att lägga detta efter alla föräldramöten för att kunna informera om vår 
verksamhet.

____________________________! ! _________________________________
Hans Dahlgren, sekreterare! ! ! Magnus Robertsson, ordförande

____________________________
Mari Svensson, justerare


