Brålanda skolas Föräldraförening, BSFF

.

Protokoll styrelsemöte 160524
Närvarande: Malin Wikström, Maria Kjörk, Linda Karlsson,
Maria Stenmark, Sandra Olsson, Susanne Broberg, Ulrika Agnesson,
Kerstin Boman,
Valberedning: Ann-Sofi Rosén, Anna Antonsson
Frånvarande: Agneta Larsson, John Berg
§1

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkänns

§3

Ulrika Agnesson väljs till justerare

§4

Föregående styrelsemötesprotokoll godkänns

§5

Verksamhet skolan
a) Rektor
 Organisation hösten 2016; I förskoleklass kommer det bli
37st elever, lärare Therese och Marita. Hemkunskap och
slöjd för 6:orna på Dalbo, 1:orna får gamla 6:ans klassrum.
 Byte av vaktmästare, ny vaktmästare börjar v.22.
 Tjänster: Nyrekryteringar, Pontus Olsson, Laila
Gunnarsson, Gabriella Leosson, Madelene Gustavsson, EvaLena Johansson, Therese Andersson
 Kränkningsärenden följer rutin, rektor ska diskutera med
lärarna om vad som ska incident rapporteras.
 Skolan arbetar med policy för värdegrundsarbete
språkbruk. Flera elever tycker att det har blivit bättre
språkbruk sedan det senast uppmärksammades. Elever har
som åtgärdsförslag att efter tre tillsägelser kontaktas
föräldrarna. Kan vara svårt att definiera
allvarlighetsgraden på orden.
 Norra skolans föräldraråd kommer att ha en föreläsning om
skärm- dataspelsmissbruk och bjuder in alla föräldrar i
kommunen. Inbjudan kommer att finnas på kommunens
hemsida samt Kerstin kommer att lägger ut inbjudan på
VÄL.





Ny lek- kiosk byggs och ska ställas på skolgården, rektorn
önskar få hjälp med att måla lekstugan. Enligt tidigare
översyn av lekstugan är den i dåligt skick. Susanne kollar
med Jörgen E för en åsikt om skicket .
Barnen önskar få nya målade rutor att spela vid på
skolgården.

b) Elevrådsmöte – elevrådsprotokoll: Språkbruk och skolgårdsmiljö
se §5a
c) Trygg skolmiljö: Kränkningsärenden, värdegrundsarbete se §5a
d) Skolavslutning: Rektor önskar hjälp av BSFF med bortplockning av
stolar.
§6

Skrivelser.
IN : Valberedningen inbjuden
Linda K, Maria S, Malin W, Ulrika A, Maria K finns till förfogande för
omval på årsmötet, John ska tillfrågas av valberedningen.
UT: Inga skrivelser

§7

Information från kassör Agneta Larsson
- Tillgångar bank: handkassa 1257 kr, bank 12083,11 kr
- Inga inkomna räkningar:

§8

Verksamhet BSFF
Rapport från kommittéer:
- Facebook / PR: Inget nytt
- Bevakning lokal skolutveckling: Inget nytt
- Nattvandring: Fungerar enligt plan

§9

Övriga frågor
 Verksamhetsberättelse görs av Linda och Maria S,
kassaredogörelse startas upp av Agneta.
 Mål- och handlingsplan, klasspärmsmaterial kollas igenom av
Malin, Susanne och John.
 Datum för årsmöte är preliminärt satt till 11 oktober.
Utskick av kallelse diskuteras 13 september.
 Information Skolmat: Sandra har varit i kontakt med
kostansvarig. Maten följer livsmedelsverkets riktlinjer. Vi
fortsätter följa upp frågor kring maten i ny kommitté.






VÄL: lärare träffar VÄL-administratörer 2 gånger per
termin. Kontakta lärare om du har synpunkter och
förbättringsförslag. Till hösten kommer en app.
Integration: Vi pratade om vikten av integration.
Påminn barnen om att ta upp frågor på klassmöten.

§ 10

Beslutsärende:
 Skolmaten lyfts och blir en egen kommitté

§ 11

Nästa möte:
Tisdag 13 september, kl 18:30

§ 12

Mötet avslutas
Vid protokollet Maria Stenmark, sekreterare BSFF

------------------------------Ordförande Linda Karlsson

---------------------------------Protokoll justerare Ulrika Agnesson

