2016-02-29

Skolrådsprotokoll för Holsby skola
Närvarande:
Torbjörn Lingmerth, rektor
Kristina Einarsson, personalrepresentant Holsby skola
Angelica Nilsson, föräldrarepresentant Förskoleklass
Susanna Dahlskog, föräldrarepresentant åk 1
Malin Eriksson, föräldrarepresentant åk 1
Fredrik Esseen, föräldrarepresentant åk 2
Terje Tuulik, föräldrarepresentant åk 3
Daniel Hjärtberg, föräldrarepresentant åk 4
Helen Gunnarsson Bowen, föräldrarepresentant åk 5
Ulrika Brorsson, föräldrarepresentant åk 6
Elevrådets representant Sandra Andersson
Elevrådets representant Emma Matsson
Elevrådets representant Lukas Lundström

§1 Mötets öppnande av ordförande
Fredrik förklarade mötet öppnat.
§2 Dagordningen
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§3 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Kristina Einarsson. Till justerare valdes Terje Tuulik och Daniel
Hjärtberg.
§4 Presentation av skolrådets medlemmar
§5 Föregående mötesprotokoll
Dexter fungerar bättre nu än tidigare för rapportering på fritids. Föräldrarna tycker att
det fungerar bra på fritids. Personalen har organiserat om verksamheten och grupperna.
Personalen är tillmötesgående när man ändrar barnenes tider menar föräldrarna.
Elevrådet och personalen skickade in en skrivelse angående skolgården och
fotbollsplanen. Svar har kommit och det har börjat åtgärdas. Tekniska kommer att sätta
upp ett 4 meter högt nätstängsel längs hela långsidan av den nya parkeringen vid basketoch fotbollsplanen. BMX-banan är iordningställd. Det kommer att anläggas en ny
längdhoppsgrop under vår-vintern. Basketkorgarna fixar tekniska också.
Nät till fotbollsmålen kommer skolan att köpa in.
När det gäller cykelställ, cykelskjul och staket på baksidan i slänten kommer Torbjörn
att prata med Lennart Samefors när han besöker skolan vecka 10.
§6 Vad jobbar vi med nu?
F- klass jobbar med Fonomixmaterialet samt alfabetets bokstäver/ljud. I matte jobbar de
med siffra fem - taluppfattning upp till fem.

Vetlanda – här växer människor och företag

Åk 1 jobbar i So med vårt land Sverige och olika naturtyper. I no arbetar de med
området tid och då fokusera på veckans dagar, årets månader, året, årstider och klockan.
Åk 2 Börjar nu med en läsutmaning för att öka elevernas läsförmåga. I No jobbar de
med rymden och i So med familjen.
Åk 3 I So har klassen precis avslutat bronsåldern och börjar nu med järnåldern. I No
jobbar de med kroppen.
Åk 4 I So arbetar klassen med geografi och landet Sverige. I No är det kroppen man
fördjupar sig i. I svenska jobbar de extra med läsförståelsetexter.
Åk 5 I matte jobbar man extra med de fyra räknesätten och uppställning.
Åk 6 håller på med nationella prov.
Åk F-åk 3 har haft en gemensam temadag när det gäller temat lika- olika och då var Eje
som är rullstolsburen samt Matilda som just fått diagnosen ADHD och berättade om
svårigheter och styrkor. Dessa besök var uppskattade av alla.
Åk F - åk 3 har haft en extra satsning när det gäller rytmikundervisning inom
lågstadiesatsningen som musikskolan har ordnat en lektion per vecka under fem veckor.
Detta har varit mycket uppskattat av både elever och personal.
Under de kommande fyra veckorna kommer en liknande satsning att göras men med
undervisning i drama.
Andreas Hallman från Erikshjälpen och Rafiki kommer denna vecka till hela skolan
(klassvis) och berättar om hur barn har det i Uganda.
Temadagar kommer att vara den 7 april - tivoli och den 25 maj - äventyrsdag.
§ 7 Eleverna har ordet
Sandra läste upp mailet från tekniska som handlade om nätstängslet, BMX-banan och
ländhoppsgropen. Se § 5.
Sandra läste också upp sista protopkollet från elevrådet.
Elevrådet önskar en rökning förbjudetskylt på skolgården. Det är människor som
passerar över skolgården som röker.
§8 Föräldrarna har ordet
Snöröjning i trappan som leder mot Brunnsvägen är dålig.
Det är stenigt i pulkabacken.
§9 Personalen har ordet.
Ny personal på fritids: Viktoria Berg, Linnea Linden, Elin Sandström. Josefine
Vistemark har slutat. Läxläsning kommer att erbjudas vid två tillfällen i veckan.
Sara Karlsson ny musiklärare sedan nyår. Elin Sandström har musik i åk 6.
Till hösten 2016 kommer en ny lärare, Marianne Einarsson, till åk 3.
Ny tjänst är utannonserad till åk 1, ht 2016
Torbjörn kommer att ändra tjänst i augusti i år. Han lämnar Nye skola och kommer att
ha Kvillsfors och Holsby skolor.
Uteförråd: Byggprogrammet på gymnasiet kommer att bygga ett extra uteförråd till hela
skolan under våren.
En paviljong är planerad att sättas upp till hösten 2017 för att möta det ökade
elevantalet.
Torbjörn berättade om Pulsträning som kommer att testas i blivande åk 4 ht 2016.
Samarbete med folkhögskolans friskvårdslinje är planerad att börja till hösten 2016.

§10 Övriga frågor
Maten har varit bättre. Det har inte tagit slut utan det som står på matsedeln har räckt.
Skolavslutningsdatum och klockslag vt 2016 kommer att meddelas i mars månad.
§11 Nästa möte
Tanken är att det ska bli öppet skolråd. En tanke är att det är en inbjudan före ett
föräldramöte. Målet är att fler föräldrar kommer. Föreläsningar, givna frågor, skolråd
mm.
Datum kommer till hösten 2016.
§12Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Kristina Einarsson Sekreterare

____________________________________
Daniel Hjärtberg (Justerare

_______________________________
Terje Tuulik (Justerare)

