Minnesanteckningar från Brukarrådet 160302
Närvarande: Ulrik Iseborn, Ann Wristel, Görel Liedberg, Annika Bergman, Ingegerd Hellgren, Hans
Lindgren, Britt-Marie Hugander, Frida Nordqvist Ossiansson, Stina och Pauline Ljunggren.
Välkomnande.
Elevrådet berättar att cyklar är inköpta och även ett pingisbord. Detta finansierades av elevernas
pengar som Brukarrådet har hand om. Eleverna valde ut cyklar och hittade ett bra paketpris där de
sparade drygt 2000 kr. Bra jobbat!
Britt-Marie Hugander ansöker pengar hos kommunbiblioteket. Syftet är att köpa in nya böcker till
skolan. (Fakta och Skönlitteratur) Eleverna får vara med och ge förslag på vilka böcker som ska
köpas.
Det finns mycket pengar att söka, Rektor Hans Lindgren har bl.a. skickat ansökningar gällande
läxhjälp och sommarskola. Hans informerar även om skolans ekonomi som är stabil. Tre
visstidsanställningar blir fasta anställningar på skolan.
Karin Pettersson i köket går i pension och istället börjar Mia (Rose-marie Moreau) från Gränna.
Pedagoger har visat intresse och önskar få jobba på Adelövs Friskola. Rektorn tycker det ser ljust
ut inför hösten.
Kontaktpolitikerna Annika Bergman och Ingegerd Hellgren informerar att det är fullt i skolorna i
kommunen och planering för att hitta nya lösningar pågår hela tiden. 350 nyanlända har kommit till
Tranås.
Skolan har 72 elever nu.
Britt-Marie Hugander informerar om ett författarbesök. Det är Sören Olsson och Anders Jakobsson
som kommer för att hålla föreläsning. Upplägget är inte klart ännu.
Fler elever söker sig till Gränna och Ribbaskolan. Kan bero på att mer information kommer därifrån
och man känner sig mer välkommen. Tranås skolorna kommer aldrig ut och besöker eleverna. Lika
långt åt båda hållen kan även spela roll.
Skolresan går i år till Navet i Borås den 26/5. En upplevelseverkstad med fokus på naturvetenskap
och matematik.
Skolan informerar att de nu provar åhörarvecka då man är välkommen att vara med och se
skolans vardag. Det har varit populärt. Man är alltid välkommen att vara med i skolan men en
sådan här vecka gör nog lite så att det verkligen blir av.
Det kommer att bli Påskmarknad i kyrkbyn den 20 mars. Elever med föräldrar är välkomna att
hjälpa till med parkeringen. Som tidigare då skolan ordnade med Julmarknadens parkering.
Pengarna går till Adelövs Friskola. Ett välkommet tillskott.

