Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2013-10-24!

!
!

Rundvisning av rektor och biträdande rektor i de nyrenoverade lokalerna!
Inflytt i matsalen blir sannolikt torsdagen den 31 oktober, alltså om en vecka från
skrivande stund.!

!

Info från rektorteamet!
* Ökning av antalet elever i förskolan nästa år. Oklart var de ska placeras. Man måste
bland annat titta lite på var syskon går. Antingen blir det tre förskoleklasser på
Ljungenskolan och två på Lackalänga eller fyra på Ljungen och en på Lackalänga.!

!

* Qualis-enkäten skickas ut vecka 46 och är sedan öppen för att svaras på under tre
veckor. Föräldrar och barn svarar på denna. Barnen i skolan och föräldrar hemma. En
enkät per barn.!

!

* Magnus tar upp frågan om programmering i skolan och lan-party. Rektor hänvisar
honom till Ted på fritids och slöjdläraren JP.!

!

* Rektor informerar om 1 till 1-satsningen som innebär att alla elever inom tre år ska ha
ett digitalt verktyg (ex. iPad eller laptop) att använda i undervisningen. Ytterligare
fortbildning för personalen drar nu igång.!

!

Nya trottoaren!
Magnus informerar om att han talat med Mikael Andersson på kommunen om trottoaren
utanför skolan. Det finns önskemål på ändringar som skulle göra den säkrare.
Andersson meddelar att det inte finns några pengar, dessutom anses den enligt
kommunens mått tillräckligt säker. Dessutom blir den sannolikt ännu säkrare efter att det
pågående arbetet med att smalna av vägen är klart.!

!

Äckliga duschar!
Förälder tar upp problem med äckliga duschar. Barnen tycker inte om att duscha när det
är smutsigt. Bitr. rektor säger att det varit upp tidigare. Skolan kommer att byta
städbolag. Det gamla (ISS) har enligt rektor inte skött sig riktigt, speciellt efter att
kontraktet inte förlängdes. De tar upp problemet med "Eva". Den nya entreprenören är
Sodexo, som vunnit upphandlingen och tar över efter nyår.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

* Nästa skolrådsmöte bestäms till 27 november. Plats okänd eftersom gamla matsalen
stängs för ombyggnation. Mera info i kallelse till mötet.
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____________________________! !
Hans Dahlgren, sekreterare!
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____________________________!
Mattias Persson, justerare!

_________________________________!
Magnus Robertsson, ordförande!

