Minnesanteckningar från brukarrådsmöte i Adelövs friskola 2015-08-24
Närvarande: Annika Bergman, politiker, Britt-Marie Hugander, Frida Nordqvist, Görel
Liedberg, Sandra Ulmbrant Nyström, Elin Monell.

Britt-Marie informerar:

Skolstarten har gått bra. Skolan har nu 71 elever.

Sommarskola har erbjudits i år till år 5-6.

Skolan kommer att få 15.000 kr till biblioteket, för att köpa in faktalitteratur.

Skolan söker pengar till lågstadiesatsningen, för att få mer resurser till lågstadiet.

Kompisgungan är populär. Lärarna har satt upp regler, så att alla ska få möjlighet att använda
kompisgungan. Det har fungerat bra.

Eleverna har hanterat sina mobiltelefoner bra. Man få ha mobiltelefon i skolan, om man
sköter det bra. Hittills har det skötts bra, så inga regler har behövts.

Det kommer att vara simundervisning i Boxholms simhall i höst.

Man kommer sluta med stormöte. Istället kommer det vara klassråd i varje klass samt elevråd,
med en representant från varje klass.

Från elevernas klassråd:
1-2an har framfört önskemål om disco och badresa, informationen förs vidare till
fritidsgruppen.

Det har även kommit in önskemål från eleverna om hoppstyltor, nät till innebandymål, nya
spadar och hinkar till sandlådan. Utepingisbord önskas också sedan tidigare.

Nästa möte blir tisdag den 29 sep kl 15.00. Då kommer även elever att delta.

Adelövs marknad.

Eleverna har tillverkat fåglar, som kommer att säljas.

Det kommer att vara lottförsäljning. Elin köper lottringar. Det kommer info i veckobrevet om
att skänka priser till lotteriet.

Hembakat kommer säljas. Recept skickas med veckobrevet. Alla som vill får baka. Vi ska
sälja mjuk pepparkaka, mandelskorpor och solrossnittar.

Ett julbord kommer att lottas ut.

Frida fixar växelkassa.

Frida kontaktar Tova ang marknadsstånden.

Frida har blivit lovad att låna samma garage som förra året, så att Frida tillsammans med
eleverna kan gå upp med saker dagen innan.

1 förälder har lovat hjälpa till på morgonen.

Eleverna står i ståndet till ca 14.30, sedan behöver någon förälder lösa av och stå kvar till ca
16.00.

Någon från brukarrådet behöver komma och ta hand om kassan ca kl 16.

Frida kollar möjligheten att trycka upp T-shirts till eleverna. Sandra kollar vad en
reklambanderoll kostar.

Skrivet av Elin Monell

