
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2014-03-25!!!
Mötet öppnas!
Ordförande öppnar mötet och vi börjar summera skolans dag.!!
Skolans dag!!
Framträdanden!
Ordförande informerar om att det är en tjej som sannolikt ska spela på Skolans dag. En 
grupp elever i 5A vill göra ett dansnummer och en kille i klassen vill göra ett 
trollerinummer. Han har önskemål om att vara först ut när det gäller framträdanden, 
vilket Hasse D har lovat.!!
Förtäring!
5A och sexorna har meddelat att de kommer att sälja korv. 5B vill sälja kakor, kaffe med 
mera. !!
Sponsorer!
Vi har fått flera sponsorer till lotterier. Det är klart med lite verktygspaket, sportartiklar 
och biljetter till Kävlinge amatörteaters sommarpjäs i Folkets park. Matkassar kan också 
vara på gång liksom biobiljetter från rektorerna.!!
Marknadsföring!
Ordförande Magnus har gjort en affisch som trycks upp och delas ut på lite olika sätt.!!!
Bidrag till klassresa!!
6A ber skolrådet om pengar till klassresa. Vi beslutar att ge 100 kronor per elev.!!
Information från rektorsteamet!!
1. Man börjar att bli klara med byggnationerna. Alla möbler har dock inte kommit. Det var 
fel färg på borden och de måste göras om. Gardiner på gång till matsalen. Stolar har 
kommit. Personalen har inte flyttat ännu.!
Man har avtäckt en den stora tavlan i matsalen för en månad sedan.!
En officiell invigning är planerad men först efter påsk.!!
2. Första sändningen ipads har kommit från kommunens satsning. Man har haft fyra 
fortbildningstillfällen för lärare. Ipads finns nu till en tredjedel av eleverna.!
Tidningen Kävlinge nya har varit på skolan och skrivit om satsningen.!
I skolrådet hålls en kort diskussion om vett och etikett när det gäller läsplattor och 
datorer och om kanske föräldrar borde få information om hur det funkar.!
Eventuellt ska någon enkel information hållas på skolans dag då föräldrar får bekanta 



sig med ipad i skolarbetet.!
Inom två år kommer paddorna att kunna hänga med eleverna hem.!
På skolans hemsida finns information om ansvaret runt paddorna.!!
3. Qualis!
Alla enheter ska kvalitetsgranskas i kommunen. 8-9 april görs det på Ljungenskolan. 
Två granskare finns på skolan i två hela dagar. Man ska intervjua olika grupper av 
personal, ledning, föräldrar med mera. 11 olika områden granskas. Exempelvis trivsel 
och resursanvändning.!
Tisdag 8 april klockan 16-17 behövs sex föräldrar behövs. Frågan går till skorådet. 
Magnus skickar ut en förfrågan på mejllistan och ser om det finns fler föräldrar som vill.!!!
Övrigt!!
Innebandyutrustning!
Det kommer en förfrågan från en förälder om skolrådet kan sponsra med lite nya 
innebandybollar och klubbor. Rektorerna berättar att begagnade klubbor är på gång. De 
kollar och återkommer med information om det innan skolrådet tar beslut om sponsring.!!
Utsmyckning!
Förslag från förälder att eleverna ska få måla på canvasvävar och sätta upp tavlorna på 
de kala väggarna med hjälp av tavellister. Förslaget mottas positivt, men inga beslut.!!
Mötet avslutas!!!!!!!!
____________________________! ! _________________________________!
Hans Dahlgren, sekreterare! ! ! Magnus Robertsson, ordförande!!!!
____________________________!
Magnus Robertsson, justerare!


