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Närvarande
Sofia Blom, representant för F-klass,
Elin Monell, vice ordförande i brukarrådet och representant för åk 1,
Ulrika Bolander, representant för åk 2,
Ulrika Törnqvist, ordförande i brukarrådet och representant för åk 4,
Tova Helmer, representant för åk 5-6
Malva Helmer, elevrepresentant för åk 5,
Stina Ljunggren, elevrepresentant för åk 4,
Tryggve Lundblad, kontaktpolitiker,
Linda Ivarsson,
Frida Nordqvist Ossiansson,
Hans Lindgren,
Britt-Marie Hugander.

Föregående protokoll
Protokollenfrån brukarrådets möten efter maj 2012 har inte hittats. De ska finnas
på någon av skolans bärbara datorer och Hans får i uppgift att leta reda på dem.
Vi väntar ännu på besked från styrelsen om vilken försäkring som gäller för
barnen genom skolan. Det är troligt att styrelsen kan skicka ut information efter
styrelsemötet den 19 november.
Det har ännu inte kommit någon justerad adresslista. Helena Karlsson har lovat
att lösa det. Ulrika T påminner henne om det.

Elevgruppens stormöte
Eleverna har inte haft något stormöte sedan förra brukarrådet.Från klassmötena
kommer dock önskemål om fler leksaker utomhus.Prioritering bland önskemålen
behövs och kan vara en bra uppgift att ta itu med på elevernas nästa stormöte.
Inköp av en kompisgunga nämndes som högt prioriterad, utöver vad som tagits
upp på de senaste mötena. Hans tog på sig att kolla ungefär vad sådana kostar.
Ulrika T meddelade att familjen Samuelsson skänker ett pingisbord, som kan stå
under skärmtaket. Inköp av 6 racketar och bollar ordnar Ulrika T, via Anders
Hammarstedt. För att lösa det så att utrustningen finns på plats snabbt, så kan
man ta från inomhuspingisen så länge. Hans tar upp kostnaden med styrelsen,
annars har brukarrådet pengar till detta.

De är oklart vad som hänt sedan vi på ett tidigare möte beslutade om att bygga
en utescen. Brukarrådet behöver kontakta utegruppen.

Föräldragruppen
Det är ännu inte utrett mellan brukarrådet och styrelsen hur mycket pengar
brukarrådet har. Det gäller dels om det finns några kvarstående
brukarrådspengar hos styrelsen och dels att styrelsen har fordringar på
brukarrådet efter höstmarknaden. När det är löst skriver Sofia utlovad
information om detta till veckobrevet. Det återstår också att lösa hur pengarna
ska förvaras. Kan möjligen styrelsen fortsatt ha något konto för detta, även om
det i praktiken är brukarrådet som har rätt att besluta om och använda
pengarna?Det är oklart för brukarrådet vad vi förväntas betala för och det blir
därför svårt att ha en plan för utlägg. Hur mycket behövs till skolresan, kan
kostnad för investeringar i utrustning till skolgården delas med fastighetsansvarig
etc. Hans tar med sig frågorna till styrelsen.
Brukarrådet efterfrågar att styrelsen arbetar strategiskt med att Adelövs friskola
ska vara en attraktiv arbetsplats, för att vi även fortsättningsvis ska kunna
rekrytera duktiga och engagerade lärare till skolan. Detta för att vi i
förlängningen ska kunna locka och behålla många elever i skolan. Positiva saker
som nämndes av lärarna var bl.a. den åldersintegrerade undervisningen som gör
att man hjälps åt i stor utsträckning.

Kontaktpolitiker
Kommunen diskuterar ändrad fördelning av medel till förskolor utifrån tanken att
det är dyrare för förskolor med färre elever att genomföra administrativa
uppgifter.
Kommunen har jobbat med s.k. karriärstjänster under året. I Adelöv har vi BrittMarie Hugander på en sådan tjänst.

Rapport från skolans styrelsemöte
Det har inte varit något styrelsemöte sedan förra brukarrådet.

Nytt från Skolverket m.m.
Skolan är kallad till en skolverkskonferens i januari och detta blir en konferens
med fokus på friskolor. Dennaavrapporteras på nästa möte.
Det är aktuellt med SCB:s statistikinsamling över både anställda och elever.
Statistiken används bl.a. för att beräkna skolpengen framöver.
Skolverket har nu fokus på bl.a. skolmåltider. Man rekommenderar att skolorna
uppmärksammar både skolmatens näringsinnehåll och måltidssituationen. Vi

anser att vi ligger långt framme här. Ska något förbättras är det i första hand
ljuddämpande åtgärder.
Kommunen har genomfört en miljösyn i skolan den 18 november. De gav både
beröm och negativ kritik. Protokoll kommer efter årsskiftet.

Aktuellt från skolans verksamhet
Hans informerade om att skolan i dagsläget har 64 elever. Sedan sist har en elev
tillkommit i 4:an och en i 5:an.

Skolans ekonomi
Viss förstärkning har skett via skolpengen för nytillkomna elever.
Skolpeng är olika från kommun till kommun. Normalt ligger den hos oss på runt
70-80 000 kr per elev. För elever i förskoleklass är den dock lägre.

Övriga frågor
Lärarna lyfte fram att det är synd att rinken inte längre används. Det skulle vara
bra om den kunde flyttas tillbaka till asfalten. Ulrika B diskuterar med Wiik vad
som krävs för att den inte ska hindra snöröjningen.
Årets luciatåg är i kyrkan kl. 18.00 den 13 december. Eleverna ska vara i skolan
17.30.
Brukarrådet ansvarar för att duka. För detta samlas vi och andra som vill hjälpa
till i skolan kl. 18.00 den 12 december. Linda ser till att det kommer ut
information om det i veckobrevet veckan innan.
Lärarna ordnar inbjudningslappar som kan delas ut av eleverna. Linda kontaktar
kyrkan om inköp av fikat.
Stig fixar gran, men brukarrådet klär den.
Lottringar behöver köpas in av brukarrådet och priser till lotteriet samlas in.
Information om det bör ut i veckobrevet inom kort. Priser kan lämnas till Sofia
Blom på Ribbagårdsgränd 1B i Gränna eller till Ulrika Bolander i Adelöv.
Planering inför julmarknaden kommande helg gicks igenom. Frida lovade att
skicka information om ”halva potten”-lotteri till Tova.
Vi har problem med att värva extra hjälp från övriga föräldrar till olika större
insatser. Inför nästa föräldramöte bör vi ta fram förslag på hur detta skulle kunna
skötas via turlistor. Detta presenteras och förankras på nästa föräldramöte.

Nästa möte
Brukarrådet har nästa möte den 20 januari kl. 15.00.

