
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2013-09-24

Närvarande:
Monika Frick, 3C
Samantha Leufstedt, 1B
Annika Johansson, 2A, 2B
Mattias Persson
Ulrika Holgersson
Jenny Pålsson
Magnus Robertsson

1. Skolan informerar

* Skolan har 326 elever. Föväntar ökning med 100 st över fem år. Planerar för ytterligare 
ökningar.

* Ombyggnaden går enligt plan. Vecka 42 ska gamla skoldelen vara klar. Vecka 44 kök 
och matsal. Sedan börjar ombyggnaden av gamla matsalen.

* Det kommer bli en invigningsfest för personal och elever!

* Atriumgården har fått en ansiktlyftning.

* Jobbar vidare med framtidens skola. Förra året fick Ljungenskolan goda resultat.

* Treornas nationella prov har gett resultat. Lärarna vet vad de ska jobba med, bl a 
kollas resurserna över.

* Fokusområde matematik samt läs och språkutveckling.

* Skolan satsar på lärarna i form av fortbildning och konferenser.

* Det finns en vision om att alla elever ska ha tillgång till egen dator inom tre år. 

* Till nästa skolrådsmöte utlovas film från bl a gemensamhetsdagen.

2. Nya trottaren

Diskussion kring förslaget om förändringarna kring trottoaren och parkeringen. 
Synpunkter om att ha parkeringen nära skolan istället för fotbollsplanen lades fram. 
Magnus ska föra fram idén till Mickael Andersson på kommunen.

3. Aktivitetförslag

* Magnus förslog att skolan kunde ha en dag med fokus på programmering. Det finns 
många lekar och även övningar online. USA har liknande upplägg sedan ett par år 



tillbaka. Magnus ska skicka information och material till rektorn och vise rektorn.

* Magnus förslog även att vi kunde ha ett Minecraft LAN party liknande http://
kidscraft.com/ Åsikter dök upp om att det inte skulle vara lämpligt då vi skulle främja 
rörelse istället. Det finns dock andra fördelar som t ex lära sig sociala beteenden online 
samt hjärngympa. Magnus ska undersöka möjligheten och ta fram ett mer konkret 
förslag.

4. Toalettstädningen

Än en gång klagades det på toalettstädningen. Rektorn berättade att en ny upphandling 
är på gång och tar med sig kritiken.

5. Nästa möte

Vi beslutar att nästa möte blir den 24 oktober.

____________________________! ! _________________________________
Samantha Leufstedt, sekreterare! ! Magnus Robertsson, ordförande

____________________________
Mattias Persson, justerare
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