
Skolråd 2015-02-24 

Närvarande: 
Gunilla Frangeur 
Ann-Kristin Drevnor 
Magnus Robertsson 
Monica Frick 
Ronny Frick 
Annika Johnsson 
Susanne Strid 

Rektorn informerade: 

Städningen – avtalet uppfylls.  
Kapprummen har städats under sportlovet. 
Frågan om ytskikt på golven på toaletterna, som testats på en Löddeskola, kvarstår. 
Detta ytskikt ska hindra urin från att komma ner i fogarna. 
Rektorn kollar detta med Lotta.  
Det bör också kollas att städaren öppnar soppåsarna ordentligt på toaletterna så att 
pappret trillar ner i påsen och inte hamnar ”ovanpå” papperskorgen.  
Det städas 1 gång extra per dag, på toaletterna på Kardan och Sländan, totalt 2 ggr 
per dag.  
Det har också kommit upp en lapp på toaletterna som ska fyllas i varje gång toaletten 
har städats. 
Sofforna på fritids städas ordentligt 1 gång per månad. 

Fredrik har varit på BETT-mässa i London. Temat var ”Nätverkande”. 
Mässan består även av Workshops och Studiebesök. Detta hade varit mycket 
givande. 
Det har sedan hållits en Workshop på skolan för övriga lärare. 

Några lärare ska till SETT-mässan i Stockholm, liknande mässan i London, men utan 
studiebesök. Det kommer även bli en liknande mässa i Malmö v 44. 

6-åringarnas anmälningar är nu inkomna, och det kommer att bli 2 klasser på 
Ljungenskolan och 1 klass på Lackalängaskolan. 
Det blir inget övertal av personal. 

En riktad skolinspektion kommer att ske i svenska åk 4-6, av Skolverket. 
Skolverket kommer också att göra en stor läsförståelsestudie kallad PIRLS under 
2016 och här har Ljungenskolan blivit uttagna som 1 av 28 skolor att ingå i en 
förstudie under 2015. PIRLS görs i hela världen, liknande PISA. Det är åk 4 som 



kommer att delta i förstudien. Denna studie görs vart 5:e år. Mer information kan du 
hitta på följande länk: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pirls 

Ljungenskolan har fått sitt första ensamkommande flyktingbarn. Han bor i 
familjehem. 

Betyg i 4:an har inte varit på tal i kommunen. 

Det ligger ett e-förslag på Kävlinge kommuns hemsida som handlar om vad man kan 
göra för att minska på miljögifterna i förskola, skola och fritids.  
Gå gärna in och skriv under! Det behövs 100 underskrifter på 90 dagar! Miljöpartiet 
stöder detta förslag. 

Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor, skolor och fritidshem 
http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/asiktkavlinge/lamnaetteforslag/
aktuellaeforslag.4.548fc0c0144c0c12e588ff17.html 

Det togs upp att det varit ganska stökigt i vissa klasser med mycket vikarier. 
Man söker fler lärare, men det är svårt under pågående termin. Det kommer tillbaka 
personal till hösten, som varit föräldralediga. 

Det är ett problem, mest på vårterminen, att det kommer så få föräldrar på 
skolrådsmötena.  

Skolrådet behöver ny kassör/ekonomichef, Andreas har inte möjlighet att fortsätta 
efter sommaren. Magnus annonserade också efter någon som vill ta över som 
ordförande i skolrådet. 

Summa på Skolrådets konto: 12 185 kr + 4 947 + ca 2 000 i kontantkassa. 

Skolans dag 21 maj: 6:orna har anmält intresse att trolla, kasta-prick-stånd, 
chokladhjul-stånd och sälja korv och kaka.  

Nästa skolrådsmöte 25 mars 18.30. 

Vid pennan 
Annika Johnsson
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