Brukarråd 15/8 2016

Närvarande: BrittMarie Hugander, Jessika Humphreys, Görel Liedberg, Frida Nordqvist Ossiansson,
Ulrik Isleborn, Pauline Lybäck-Ax, Ingegerd Hellgren och Leif Andersson.

Rektorn informerar:
Ann Wristel är anställd som lärare i 4-6 i ma/NO.
Martin Waldou är anställd som slöjdlärare i trä.
Cecilia Rydberg är anställd som lärare för åk. 1.
Eva- Lena och Mia jobbar i köket.
I nuläget är det 80 elever på skolan.

Ekonomin är under kontroll.
Inköp av leksaker har skett enligt elevernas önskemål.

Politikerna informerar:
Minskad resurspeng kompenseras av ökad skolpeng.
Skolans budget uppgår till 42% av kommunens budget.
Skolresultaten för Tranås Kommun ökar, men vi har stor lärarbrist.
Vi behöver dessutom fler förskole- och skolplatser i kommunen.

Adelövs Marknad:
Förslag från Frida:
-

5-6:an hjälper till före, under och efter marknaden för att lära sig och få erfarenheter i
helhetsprocessen. Under dagen står de dock fram till kl. 14, sedan tar föräldrar över.
Eleverna får spela och sjunga
Lotteri
Baka och sälja
Eleverna får skriva en kort historik kring marknaden och dess starka traditioner i bygden.
Försäljning från slöjden samt sådant som skänks till skolan.
Matsäck till eleverna förbereds dagen innan
Eleverna får även en fristund att själva gå runt på marknaden.
Catharina von Otter hjälper till med växelkassa.

Övrigt:
-

Nästa Styrelsemöte är 22/8.

-

Britt- Marie informerar om att åk. 4-6 får 1 timmes extra matteundervisning i veckan enligt
regeringens beslut.

-

Föräldramötet tros bli veckan efter Adelövs Marknad.

-

Utedagarna förläggs på fredagar detta läsår.

-

Eleverna kommer terminsvis att ha träslöjd och textilslöjd.

-

Julmarknaden är helgen före första advent. ( 20 nov.)
Ulrik från Brukarrådet ordnar med kontaktuppgifter till föräldrar.
Görel hör med Wik om vi får ordna med parkering på hans mark även i år.

Nästa Brukarråd behöver läggas ca 1 månad före julmarknaden för att alla förberedelser ska
hinnas med. Tisdag 18/10 kl. 17.00. Varmt välkomna.

/ Sandra Ulmbrant Nyström

