ADELÖVS FRISKOLA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Brukarrådet
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Plats: Adelövs Friskola
Tid:

Måndagen den 28 november 2011, kl. 15.00

Närvarande: Maria Samplidis, Pernilla Rönnholm, Anne Kalsås,
Agnes Grennvall år 4, Viktor Karlsson år 5, Ellen Gustafson år 6, Anette Ekeflo,
Trygve Lundblad, Bertil Malmberg.
Frånvarande: Helene Andersson, Helena Gustafson, Gunnar Skoglund,
Albert Eckerbom, Per Gyllensvaan, Ulrika Törnqvist.

1.

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

2.

Frågor från föräldragruppen
Inget speciellt. Kort samtal om det praktiska arbetet i samband med
luciafirandet den 9 dec 2011.

3.

Frågor från elevernas stormöte
Eleverna frågar åter om hur det blir med skolgårdens upprustning. Ansökan
om bidrag för detta arbete är insänd, men ännu har skolan inte fått något svar
på detta. Om pengar beviljas kommer troligen arbetet att utföras under vårterminen 2012.

4.

Frågor och rapport från skolans kontaktpolitiker
Det blir troligen inga besparingar inom skolverksamheten i Tranås under
2012, däremot verkar år 2013 bli ett svårare år ekonomiskt. BU- nämnden
arbetar med att ta fram en ny skolplan. Stort behov av platser inom förskolan.
Det var tänkt att Lövstaskolan skulle omvandlas till förskola, men det visade
sig att kostnaden blev alltför stor. Arbetet kring detta fortsätter.

5.

Rapport från styrelsemöten
Inget speciellt denna gång. Styrelsen har fått uppdraget att fundera på vad
man vill med skolan de närmaste 3 åren och de närmaste 5 åren. Viktigt att
inte visionerna om skolan avtar.

6.

Nytt från skolverket
Kort information om lärarlyftet 1 och lärarlyftet 2. Nya regler gäller fr.o.m. 1
jan 2012. Information om betygsättning i år 6 pågår för skolledare. Under
2012 kommer lärare som ska sätta betyg i år 6 att bli inbjudna till en
konferens om detta.
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7.

Aktuellt från skolans verksamhet
Arbetet med de nya kursplanerna fortsätter. Styrelsen har informerats om de
nya regler som gäller för lärarlegitimation och lärarlyftet 2. Personalen
tillsammans med rektor arbetar med hur skollokalerna ska användas och
eventuellt omdisponeras för framtida behov.

8.

Skolans ekonomi (budget)
Enligt ekonomirapporter som levereras till styrelsen varje månad ser det ut
som att budgeten håller. På sikt är dock ambitionen att bygga upp en liten
buffert för oförutsedda händelser.

9.

Övriga frågor
Eventuellt kommer ett samarbete på något sätt att utvecklas med
Grennaskolan. Vad det kommer att innebära är för dagen oklart.
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