
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2013-11-27!!
Närvarande:!
Andreas Strid!
Annika Johnson!
Andreas !
Anders Hinn!
Gosia Helleblad!
Magnus Robertsson!
Magnus Persson (lärare)!
Gunnilla Frangeur (rektor)!
Gun-Sophie Andersson (vice rektor)!!!
Information från rektorsteamet!
Skolan är nu i slutet av de stora byggprojekten. Man har flyttat in från paviljongerna. 
Idag har en del möbler kommit.!
Matsalen är nu invigd men inte riktigt färdig. Exempelvis saknas de nya möblerna, 
gardiner och klädkrokar fortfarande. Arbetsmiljön har blivit mycket bättre för de som 
jobbar där och man har fått en ny kock.!
Det kommer också en tavla till matsalen. Det är en gammal "Furulundstavla" från den 
rivna gamla fabriken. Den har hittats i Malmö och är 2 x 1 meter storl!
Barnen äter mera nu. Det är oklart om det beror på den nya kocken eller den nya 
matsalen. Kanske både och.!
I framtiden kommer även skolråd mfl att behöva boka matsalen eftersom den kommer 
att hyras ut en del.!!
Filmvisning!
Magnus Persson, lärarrepresentant på mötet, visar en film från Gemensamhetsdagen 
som hölls tidigare på terminen. De är ett förebyggande arbete där de äldre eleverna får 
ta ansvar och leder lite olika övningar med de yngre eleverna.!!
Kommunens IT-satsning!
Motsvarande var tredje elev kommer under nästa år att ha ipad. Sedan utökas det 
troligtvis med en tredjedel året därefter och likadant det tredje året. Till slut kommer 
troligtvis alla barn att ha läsplattor och då även att kunna ta hem den efter skoldagens 
slut.!
Skolan har haft olika projekt för lärarna under året som syftar till att hitta sätt att använda 
den nya tekniken i utbildningen. Man har bland annat varit på mässor och har utbildning 
som företaget Lin-Education håller i.!
Alla lärare på skolan har nu egna ipads för att kunna fortbilda sig. Man tittar på vilka 
appar som ska användas och har redan ett stort utbud.!
Man följer också vad forskarna säger om hur ny teknik kan användas i utbildning. Det 
handlar inte enbart om att byta ut läroböckerna mot digitala varianter. Man kan också, i 
olika nivåer, använda helt nya sätt för inlärning och låta eleverna göra uppgifter som inte 



alls var möjliga tidigare. Exempelvis kan man skriva gemensamma texter eller ha live-
projekt med elever på andra geografiska platser, till och med utomlands.!!
Frågor från föräldrar!
Appar!
Skolan använder en del appar som är spärrade för vanligt folk. Är det möjligt att välja 
andra?!
Svar från rektorsteamet: Skola tittar även på andra alternativ men vill inte uppfinna hjulet 
igen.!!
Trafiksituationen!
Trafiken på morgnarna kan vara kaosartad vid parkeringen - hur ser framtidplanerna ut? 
Vid backen ner mot skolan är det p-förbud, likaså på bussparkeringen utanför skolan, 
ändå står bilar där.!
Svar: Det finns en planering, men just nu är det lite kaos pga alla byggbilar. Speciellt vid 
lämning. Soptunnorna ska bort. refug ska byggas, vägen smalnas av.!
Någon brist på parkeringar borde det inte vara. Dels kan man parkera på vägen till 
höger om fotbollsplanen, bort mot vikenbadet (Ljungvallagatan), dels finns det 
parkeringsplatser på vägen till höger efter stora parkeringen (Ägirsgatan).!!
Luften inomhus!
Hur är inomhusluften på skolan?!
Svar från rektorsteamet: Det har under byggtiden gjorts några mätningar. Ventilationen 
är dock inte fullt igångsatt och intrimmad ännu. Men det kommer att kollas när bygget är 
klart, något som det är hårda krav på vid nybyggen.!!
Programmering i skolan!
Ordförande Magnus Robertsson berättar att han inte haft möjlighet att tala med 
slöjdlärare Ted om programmering i skolan som varit uppe på tidigare skolråd. Det vår 
bli ett senare projekt.!!
Minecraftparty!
Däremot har han kollar mera på ett Minecaft-projekt. Det är ett spel som också kan vara 
ett brett verktyg att använda i skolan i alla åldrar.!
Han föreslår att man på skolan, under hans ledning, den 15 december håller ett "Lusse-
LAN" där vi kopplar ihop ett 30-tal datorer och barnen får göra gemensamma projekt i 
Minecraft.!
Han har gjort detta förut och har kollat med tekniskt kunniga personer som hjälper till. 
Någon måste kolla om ICA vill sponsra med en låda frukt. Förälder anmäler sig frivilligt.!
Tyvärr måste antalet deltagare begränsas till omkring 30. Först till kvarn får gälla. Det 
man som deltagare måste ha är en hyfsat ny bärbar dator och licens på spelet 
Minecraft, Bland annat kommer eleverna att i spelet få börja med att bygga en modell av 
Ljungenskolan tillsammans.!
Tiden bestäms till 13.00-17.00 söndagen den 15 december. Magnus gör affischer och 
hänger upp.!!



Rapport från kassör!
Det finns nu 20 693 kronor i kassan. Han upplever att färre föräldrar har betalt in i år. Vi 
bestämmer att mejlet om inbetalning ska skickas ut igen, men det får inte upplevas som 
en påminnelse utan det ska vara tydligt att det är en frivillig inbetalning.!!
Fråga från kassör!
Kassören saknar beslut om revisor i årsmötesprotokollet.!
Svar: revisor finns men av någon anledning har det inte kommit med i protokollet.!!
Vårens möten!
Vårens skolrådsmöten bestäms till klockan 18.30 på följande datum:!
29 januari, 25 februari, 25 mars, 8 maj!!
Förslag från rektor!
Rektor föreslår att lärare kommer till skolrådet och berättar om deras uppdrag som 
förstalärare. På Ljungenskolan finns det två, en specialpedagog och en klasslärare. 
Totalt finns det tolv stycken i kommunen. Vi bestämmer att försöka få hit dem på första 
mötet nästa år den 29 januari.!!
Mötet avslutas!!!!!!
____________________________! ! _________________________________!
Hans Dahlgren, sekreterare! ! Magnus Robertsson, ordförande!!!!
____________________________!
Mattias Persson, justerare!


