Skolråd
Plats: Hammargärdets skola personalrummet
Tid: Torsdagen den 19/5-16 kl 19.00

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Elma läste dem och vi godkände dem.
4. Elevernas punkt
Elma har haft ett mycket bra elevråd då det framkom att:
 Kapprummen är ok nu.
 Tävling i matsvinnet var bra, ettorna vann.
 Lässatsningsprojektet var eleverna nöjda med. Det återkommer nästa
läsår.
 Eleverna uppskattar att det blir studieresor.
 Eleverna är mycket nöjda med att vi har inhandlat läromedel samt annat
material som håvar, mikroskop, akvarium m.m
5. Lärarnas punkt
 Vi har varit till Parken Zoo vid 6 tillfällen under se senaste två
veckorna. Två gånger har 4-6 varit där och 2-3: an ska också åka två
gånger. Det är resor vi har gjort i studiesyfte.
 Sexorna har varit till natur historiska museet i Stockholm på studieresa.
Vi fick pengar för det från en stiftelse.
 Femman har varit på hembygdsresa. Pengar från skapande skola
sponsrade den resan.
 Elevernas ramtider kommer att ändras nästa läsår. En dag / vecka
kommer F-1 att sluta 12.45. De andra sluttiderna kommer att bli 13.40
och 15.10. Se vidare schema vid höststart.

6. Rektorns punkt
 Elma har sammanställt kommunens elevenkät. Vi har bra resultat.
 Ny lärare Sandra Jarebro börjar arbeta här i augusti.
 Vi har annonserat efter idrottslärare och speciallärare. Flera sökande till
idrottslärartjänsten.
 Föräldramöte tidigt i höst med information om Vklass som alla
föräldrar ska kopplas på.

7. Föräldrarnas punkt
 Maten – önskemål om att införa att eleverna måste sitta en viss tid. För att
de ska äta bättre.
 Sexorna åker traktor och vagn till kyrkan på skolavslutningen.
 Skolresa för sexan den 6-7 juni, de har blivit beviljade ledigt den 7 juni.
 Föräldrarna undrar hur organisationen ser ut i höst. Den blir färdig under
vecka 21.
 Kvarstår önskemål om kontinuerliga rektorsbrev.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Mötet avslutas

