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Presentationsrunda.

Chris informerar om:


Elevantalet på skolan samt klassindelning (Fsk, 1, 2, 3, 4-5 och 6), positivt att vi är så många.
Elevantalet ser, enligt prognos, ut att ligga relativt konstant de kommande 4 åren.


-

Våra lokaler, det underhåll som gjorts och som kommer att göras.
En brandsäkring kommer att göras av bla trapphus i matsalsbyggnad.
Taket på garage/förrådsbyggnad har bytts ut under hösten.
Ett nytt klassrum har iordningställts i fd personalrummet/matsalsbyggnaden. Här har åk 6 sitt
klassrum detta läsår.
Vår önskan om ett separat bibliotek lyfts. I dagsläget är det inte möjligt med ett
iordningsställande pga brist på utrymme.

-



Elevernas goda resultat, resultat som håller i sig även på högstadiet.



Resultat ifrån elevundersökningar som visar att eleverna känner sig trygga här på skolan. Det
har dock framkommit att någon elev i åk 1-2 tycker att det känns lite läskigt med de äldre
eleverna. Vi arbetar aktivt för att samtliga ska känna sig trygga i alla situationer. Vår
fadderverksamhet är en del utav detta.



Diskussioner med kostchef/ledningsgrupp angående utflyktsmat pågår. Förhoppningar finns
om att vi skall ha möjlighet att kunna ta med oss mat ifrån skolan de dagar vi inte har
möjlighet att äta i skolmatsalen.



Vi lyfter fritidsverksamheten. Positiva inställningar till nyheter på fritids. Ett nytt
registreringssystem, Lifecare, kommer att tas i bruk inom kort, mer info om detta då det blir
aktuellt.



Vi diskuterar vikten av ett gott samarbete vårdnadshavare – föräldrar. Vi är överens om att
detta är ett mycket viktigt samarbete där en öppen dialog är att föredra. Vikten av att tala
positivt om skolan lyfts.



Chris går igenom skolans årshjul, där finns de aktivitetsdagar som återkommer varje år
nedtecknade.

Vid protokollet
Mia Nilsson

