
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2014-01-29!!
Närvarande:!
Åsa Andersson!
Jenny Jönsson!
Annika Jonsson!
Anders Hinn!
Magnus Robertsson!
Anki Drevnor!
Hasse Dahlgren!
Carina Tykesson (lärare)!
Gunilla Frangeur (rektor)!
Gun-Sophie Andersson (vice rektor)!!
Mötet öppnas!
Ordförande öppnar mötet. Rektor hälsar välkommen till nya matsalen där skolrådet 
sammanträder för första gången.!
Hon berättar att det efter flytten fått ny kock och bättre kök, vilket också märks på maten. 
Invigning blir senare när ombyggnationen av den gamla matsalen är klar.!!
Frågor till rektorsteamet!
Belysning!
Man tycker det är för mörkt på skolgården. Det har varit problem vid trappan och 
föräldrar undrar om det går att varningsmåla på något sätt.!
Rektor säger att man har fått lite andra synpunkter på skolgården. Man samlar allt och 
tar det i en klump. Bland annat vill man avvaktar för att se var de naturliga gångstråken 
blir och då kunna sätta in åtgärder på rätt ställen.!!
Matbrist!
Någon klass har klagat på att maten inte räckt vissa dagar i matsalen. Det ska ha hänt 
flera gånger att barnen som kommer sent inte fått den mat som stått på matsedeln.!
Rektorsteamet säger att inga barn blir utan mat utan att det alltid går att fixa något att 
äta. Barnen får själva ta så mycket de vill vilket kan innebära att de sista får mindre eller 
blir utan det som står på matsedeln. Det finns alltid pedagoger på plats för att övervaka 
hur barnen beter sig i matsalen och hur mycket det tar. I princip ska maten alltid räcka.!
Lärare Carina Tykesson tycker att eleverna ska ta upp frågan i matrådet.!!
Miljöarbete!
Carina Tykesson, lärare i 2b redogör arbetet med att certifiera skolan för "Grön flagg". 
Hon sitter i skolans miljöråd och där har man gjort en handlingsplan för att uppnå de mål 
som krävs för att kunna ansöka om Grön flagg, som är organisationen Håll Sverige rents 
certifiering:!
Mål 1: förståelse för kretsloppstänkande, återvinning mm.!
Mål 2: fungerande återvinningssystem för förpackningar.!
Mål 3: Minska det brännbara avfallet i containrar och minska användning av papper.!
Målen har presenterats för elever och lärare och kör nu igång på riktigt. Skolan har ett år 



på sig att uppnå målen. Sedan ska man skriva en rapport och skicka in till Håll Sverige 
rent för att då eventuellt bli godkänd.!
Sedan skapas nya mål som ska uppnås och godkännas, och så vidare. Det är alltså 
inget som bara sker en viss tid utan ska vara ett ständigt pågående arbete för att få 
behålla certifieringen.!!
Paddor!
Rektor informerar om att man beställt iPads till en tredjedel av eleverna. Nu blir det olika 
insatser för att lära sig hur man ska använda dem på bästa sätt. Det handlar om bland 
annat fortbildning och studieresor.!!
Londonresa!
Fyra från skolans personal har varit iväg till London med omnejd på studieresa. Bland 
annat besöktes Bett-mässan, en mässa med inriktning mot ny teknik i det pedagogiska 
arbetet.!
I resan ingick också bland annat studiebesök på en privatskola och nätverksträff med 
500 svenska pedagoger.!
I maj ska några lärare åka på en svensk motsvarighet, Sett-dagarna i Kista, och två 
lärare ska till Umeå på matematikbienal.!!
Ny Qualis!
Skolan ska genomgå en qualis-granskning vecka 18 och en ny enkät måste göras. 
Rektorsteamet hoppas på göd svarsfrekvens. Den senaste enkäten visade på att 
Ljungenskolan ligger på topp tre i kommunen. Bland annat ansåg 96 procent av 
föräldrarna att man är totalt nöjda. Ljungenskolan bäst på den punkten i kommunen. 
Däremot känner bara 60 procent av föräldrarna till skolans mål, vilket man måste arbeta 
med att förbättra.!!
Lagändring!
Rektor informerar om att en ny lag som reglerar utvecklingssamtal och skriftliga 
omdömen gäller från den 19 november. Ingen information ska skickas till föräldrar i 
förväg, detta för att underlätta för läraren och minska den administrativa bördan. 
Föräldrar kommer att informeras.!!
Många nya elever!
Nästa år ska omkring 100 elever i Furulund/Lackalänga som är födda 2008 börja i 
sexårsverksamhet. 60 av dessa ska börja på Ljungenskolan, vilket är ovanligt många.!!
Skolrådsärenden!
Före jul hölls ett Minecraftparty arrangerat av skolrådet (Magnus) med 32 barn. Det blev 
väldigt väl mottaget av barnen. Fler hade velat komma. 1100 kronor samlades också in 
till Musikhjälpen.!!
Skolrådets ekonomi!
Siffrorna har ännu inte kommit in från kassör för status på kontot vid årsskiftet.!!



Skolans dag!
Årets skolans dag bestäms till 22 maj.!
Förslag kommer om att elever ska få anordna tävlingar eller annat, inte bara försäljning.!
Fråga kommer om musiklärare Roger Lundin göra något med eleverna? Eller allsång. 
Carina Tykesson lovar att kolla med honom.!
Alla uppmanas att ragga vinster till tävlingar och lotterier.!
Magnus Robertsson siktar på att anordna minutentävling även i år!!
Mötet avslutas!!!!!!!!
____________________________! ! _________________________________!
Hans Dahlgren, sekreterare! ! ! Magnus Robertsson, ordförande!!!!
____________________________!
Anders Hinn, justerare!


