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1.

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll kommenterades kort och lades till
handlingarna.

2.

Frågor från föräldragruppen
En fråga kom upp angående busschaufförernas kunskap om att hantera
mobiltelefon och SMS. Viktigt att föräldrar ska kunna skicka ett SMS
och att det tas emot av chauffören och eventuellt bekräftas. Frågan tas
upp på nästa styrelsemöte.

3.

Frågor från elevernas stormöte
Önskemål från eleverna är en hinderbana med armgång. En vanlig
gungbräda. En snurrplatta och en skateboardramp. Angående skateboardramp kommer skolgårdsgruppen att utreda säkerhetsfrågan och
därefter fatta beslut i frågan. Önskemål framfördes också om att få
möjlighet att bygga lådbilar i skolan. En del frågor finns här att utreda
t.ex. var ska byggmaterialet lagras och var ska byggandet ske.
Skolgårdsgruppen utreder och fattar beslut.

4.

Frågor och rapport från skolans kontaktpolitiker
BU-nämnden i kommunen arbetar med att få tillstånd en tvåårsbudget.
Besparingar inom skolan är att vänta. Vissa tjänster måste troligen bort.
Man arbetar också med att formulera en ny skolplan. Kontaktpolitikerna
måste följa upp verksamheten i sina ansvarsskolor.

5.

Rapport från styrelsemöten
Förhandlingar pågår med BU- förvaltningen i Tranås angående
ersättning för skolskjutsar. Skolinspektionen har haft en enklare
inspektion av skolans elevhälsa. Den frivilliga musikundervisningen sker
detta läsår utanför skoltid.
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6.

Nytt från skolverket
Inget speciellt förutom att vi väntar på lärarlegitimation för skolans
lärare.

7.

Aktuellt från skolans verksamhet
Mycket arbete denna termin med de nya kursplanerna. Elevantalet vid
höstterminens början var 56. En viss skärpning har skett då det gäller
ledighet för elever. Skolplikt gäller och därför ska ledighet endast
beviljas då särskilda skäl föreligger. Adelövs Friskola kommer att ha ett
visst samarbete med Tofthagaskolan i Vaggeryds kommun.

8.

Skolans ekonomi (budget)
Budgetuppföljning sker varje månad. Målsättningen är att hålla budget
för verksamhetsåret 2011/2012. Ett mindre överskott väntas.

9.

Övriga frågor
Skolkatalog efterfrågas och vi meddelar att den är på gång. Frågan om
skolans engagemang i samband med olika marknader i Adelöv och
Gränna diskuterades. Marknadsgruppen får fundera på detta och komma
med synpunkter senare. Luciafirandet och den efterföljande basaren där
Brukarrådets föräldrar är engagerade diskuterades också.
Nästa Brukarråd blir den 28 november kl. 15.00
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