onsdag 11 november 2015

Skolråd Kvillsfors skola
Sammanträde Måndag den 9 november kl:17:30.
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Dagordningen av dagens protokoll: Godkänns.
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare. Sittande ordförande återväljs. Dagens
sekreterare blir Anneli och justerare blir Maria och Susanne.
4. Presentation av skolrådets medlemmar: Elever: Jonathan och Lillemor från klass 6.
Föräldrarepresentanter är :Madelene E för förskoleklassen. Maria H för klass 1 och 4,(för
klass 4 är Stefan vald men kunde ej närvara) Anneli K för klass 2, Sandra W för klass 3,
Susanne D för klass 5 (vikarierande) och för klass 6 är Erik F. Rektor Torbjörn L och
ordförande Rickard.
5. Föregående mötesprotokoll: Godkänns. Det kvarstår dock frågor angående om mål och
lådor är helt klara. Kompisgunga kvarstår som önskemål. Rektorn kontrollerar.
6. Vad jobbar vi med nu?
Rapportering från:
Förskoleklass: Pågår mycket bygglek med alla möjliga material t ex kapplastavar, lego,
geomag, polydron och duplo. I språkarbetet har de börjat med ljud, fonomix och munbilder.
Arbetar också med läsförståelse och återberättande i samband med den daglig sagostund. I
matten arbetar de med mönster, taluppfattning och skapande aktiviteter. De har också
påbörjat ett arbete som heter Hitta vilse. Det lär eleverna hur de ska bete sig om de går vilse.
De också börjat öva luciasånger.
I Klass 1-2 fortsätter de med svenska och matte. No- kroppen. De jobbar även med att flytta
mellan olika länder.
Klass 3-4 arbetar med ett arbetsområde i religionskunskap, där människors olika syn på
livsfrågor skildras. Det framkommer hur olika eleverna i klassen tänker men samtidigt ska
detta stärka sammanhållningen på sikt. I matematiken håller de på med algoritm, alltså
uppställning i addition, subtraktion och multiplikation. De tränar också på tyst läsning för att
öva upp sin läsförmåga. Det har skett en förbättring i klassen sedan ”lapp om förändrad
attityd” skickades ut. Det är fortfarande starka viljor i klassen men det har blivit lugnare, dock
ej helt. De kämpar tillsammans för att förbättra och bibehålla ett bra klassrumsklimat.
Klass 5-6 är många i klassen och det märks när de ska förflytta sig i klassrummet.
Stämningen är god och eleverna trivs i skolan och med varandra. Lite bråk ibland men det
brukar ordna upp sig ganska snabbt. De har tittat på flera program ur ”Morgans mission” och
diskuterat hur lätt man kan såra någon med ord eller obetänksamma handlingar. De har
arbetat med flera olika temat som T ex Hälsa, Sverige i världen och Far och flyg. I tekniken
har de tillverkat små fordon som de testade hur långt de kunde rulla från ett lutande plan. De
har studerat hur en tidning är uppbyggd och vad den kan innehåll och fått Vetlanda Posten
under en vecka. Under sista delen av terminen ska klassen arbeta med Stormaktstiden,
hinduismen, geometri, bråk och skala. Utvecklingssamtalen är avklarade och det har varit
givande samtal.
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7. Eleverna har ordet. Staket på baksidan är dåligt, Plankor är lösa. Rektorn svarar att det är
anmält till Tekniska då de ansvariga och att nytt staket är på gång.
8. Föräldrar har ordet.
*Diskussion om regel för när barnen får cykla till skolan. Frågan tas med till klassmöte längre
fram. Rektorn kontrollerar även hur andra skolor i kommunen har det med regler för när
barnen får cykla till skolan.
*Bilkuddar för barnen i skolbussarna? Det är inte alla bussar som har midjebälte utan de har
tre punkts bälte. Vem är ansvarig om bussen krockar och barnen inte uppfyller kriterier för att
sitta utan kudde då det är trepunktsbälte. Madelene tar upp frågan med bussbolaget.
*Discoplanering: tider för disco blir: 4 dec- klass 5 ansvarar, 29 jan klass 6 ansvarar, 4 mars
klass 4 ansvarar. Tider för discot är mellan 18,30-22,00. Insläpp mellan 18,30-19,30.
Instruktioner för discot finns i en mapp på lärarnas rum. Vid discot den 4 mars är även klass
1 välkomna, annars är det för eleverna i klass 2-6. Klass 5 justerar discolappen så den är
aktuell.
*Skolbussarna till Skirö kommer väldigt sent tillbaka till Skirö på tisdagar och torsdagar, vilket
innebär lång väntan på skolgården och lång tid utan mat. Rektorn kontrollerar med
bussbolaget om det är något som går att ändra på.
*Har varit lite stökigt vid blåa mattan vid några tillfällen, slagsmål, slag med klubba. 2
rastvärdar är alltid ute på rasterna, rektorn ber dem ha ett extra öga på blåa mattan.
*Lite stökigt i klass1-2. Jobbas febrilt med detta, extra resurser är insatta. Pernilla har nu
mer ansvar för ettorna och Rebecka för tvåorna.
*Upplevs att det serveras soppa väldigt ofta och då med begränsning av macka. Vilket leder
till att framför allt Skiröbarnen är väldigt hungriga och trötta när de kommer hem efter väntan
på bussen. Ska kontrolleras om det eventuellt går att byta soppdagar så det inte krockar
med sena bussen. Rektorn tar med frågan till köket om det serveras mycket soppa och hur
det är med smörgåsarna.
*Tandläkarbussen saknas, Rickard driver frågan vidare om den kan återinföras.
9. Personalen har ordet. Budget, finns ett lite överskott. Kommer att investeras i nya gardiner,
soffor, stolar och bord. Även ev inköp av ny klätterställning. Fått extra förstärkning i
personalstyrkan. Skolpsykolog kommer efter jul. Talpedagog saknas fortfarande.
10. Övriga frågor. Upplevs bra miljö på skolan. Förfrågan om kost/fika vid vernissage eller dylikt
viktigt att tänka på barn som har olika allergier. Saknades specialkost vid senaste
vernissagen.
11. Nästa möte. Planeras till 14 mars 17.30
12. Mötet avslutas.

Sekreterare Anneli Karlsson
Justerare: Susanne Dahlberg och Maria Haraldsson
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