Brukarråd 10/5 2016 minnesanteckningar
Närvarande: Linda Ivarsson, Lisa Hyltbring , Görel Liedberg, Ann Wristel, Sandra Ulmbrant Nyström.

Ekonomi brukarrådet:
Vi har i nuläget ca. 35 000kr.
Skolresan beräknas kosta ca. 19 000kr.
Eleverna har önskat inköp av uteleksaker:
-

Spadar
Hinkar
Dumper
Grävmaskin
Traktorer

Catharina von Otter ansvarar för att dessa köps in.
Det ska köpas in Disco-lampor eftersom dessa tidigare lånats från annat håll. Kostnad beräknas
hamna på ca. 1500kr. Anneli Pettersson ordnar med det.

Personalinformation:
I 3-4:an arbetar nu Cecilia Rydberg och Kajsa Baijer fram till sommaren.
Frida beräknas börja jobba 50% from. 23/5.
Cecilia är också anställd på skolan och fortsätter alltså även i höst på skolan.

Hans avslutar sitt uppdrag som rektor vid terminsslut. Efterträdare blir Jessica Humphrey.
Även Kajsa, Ingfrid, Sonja och Tommy slutar.
Vårfest tisdag 17/5:
-

Elevkonsert under ledning av Louise Lööv.
Aktivitet hålls av Lisa och Evie.
Fikakorg medtages.

Brukarrådet skriver inbjudan till vårfesten och info om förberedelser. Linda hjälper oss att få ut det
till föräldrarna.

Förberedelser till Vårfesten:
-

Rigga scenen
Fästa upp tyger och flagga
Sätta fram stolar och bänkar. Stolar från källaren hämtas. (stolar från matsalen sätts fram en
timme före vårfesten på tisdag).
Elpianot ska bäras in från slöjdsalen.
Linda har förberett ljudsystem.

Brukarrådet :
Vi behöver få ut mer information om Brukarrådet till föräldrar så de vet vad vi gör och att det krävs
engagemang från alla föräldrar för att skolan ska fortsätta vara så bra som den är. Man kan alltid
bidra med något under året.
Vi ska bättre informera inför ett brukarråd så föräldrar kan lämna förslag, synpunkter och dyligt.
Vi ska också informera när protokollet/minnesanteckningar ligger ute på hemsidan så föräldrar,
elever uppdateras i vad som tagits upp.
Linda hjälper oss och skapar en egen flik för Brukarrådet på hemsidan för att underlätta för föräldrar
att ta del av info.
Föräldrarepresentanterna i Brukarrådet ska under sommaren se över aktuellt innehåll på hemsidan
och uppdaterar och förtydligar det. Detta ska vara klart till uppstart HT 2016 och tas med vid första
Föräldramötet.

Skolavslutningen 9/6 kl. 18.00:
- 3:an är ansvariga för att baka kladdkaka samt hjälper till att lägga upp före skolavslutningen.
- Sandra och Görel skriver info och recept som de fått av Eva-Lena. Eva-Lena köper in assietter,
skedar, grädde och jordgubbar.
- 4:an ansvarar för pynta med blommor.
- Görel hör med Stefan Gustavsson om björkar till skolan.
- Varje familj tar med en kaffetermos med kaffe. De som ska hjälpa till träffas 17.00.
Övrigt:
Styrelsen tackar för alla inblandade för hjälpen vid marknader och dyligt under läsåret.
Nästa möte:
Måndag 15/8 kl.17. Då är det full fokus på Adelövs Marknad.
Skrivet av Sandra Ulmbrant Nyström

