Möte med skolrådet Kyrkmons skola 2017-05-16

Plats: Personalrummet Storskolan
Tid: 18.00 – 19.30

Ordförande Lennart Färnlöf öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av sekreterare: Katrinne Bylund (biträdande rektor)



Föregående protokoll lades till handlingarna med nedanstående kommentarer:
Har det blivit flera rastvärdar? Det har varit svårt att ersätta rastvärdar när det har varit
många sjuka. Det har varit bättre den senaste tiden. Många vuxna ute. Eleverna har det
bra på rasterna.
Det kommer att göras mycket på skolgården framöver. Adele Flodin läste upp vad
Drakfastigheter har skickat angående skolgården. Plantering av träd, fasta bänkar,
målning på asfalten mm. Drakfastigheter tackar särskilt eleverna och personalen för
gott samarbete i denna fråga.
Igår fick blivande åk 7 klasslistor från Nivrenaskolan samt ett välkomstbrev.
Skolavslutningen kommer att hållas i kyrkan. Svårt med parkeringar, dåligt ljud tycker
en del föräldrar.



Elevernas och Elevrådets punkter
Adele rapporterar från elevråden. Eleverna har tagit upp att borden torkas dåligt. Hur
ofta byts vattnet i hinkarna? Kan det finnas en papperskorg bredvid att slänga skräp i?
Åk 6 har tagit upp att de vill ha uppehållsrum. Aulan kommer att finnas öppen på
vissa raster så att de kan vara där.
Eleverna har önskat att få gröt. Köket svarade att det inte är säsong. Ibland bakar
köket sirapslimpa som eleverna tycker om. De vill ha mera av detta. Åk 6 önskar en
pissoar.



Fritids punkter

Vi ser just nu över vilka lokaler som ska användas till fritids åk 2 och uppåt nästa läsår då
Skärgården ska byggas om till särskolan nästa år. Fritidshemmets dag blev lyckat.


Föräldrarnas punkter

Kan man ha en bytardag till hösten för skidor och skridskor? Det kan vara lite trevligheter
kring detta arrangemang. Man kan byta eller sälja till självkostnadspris. Ta upp detta på
första skolrådsmötet på hösten. Man kan hålla till i aulan eller matsalen.
Det saknas protokoll från dessa möten. Alla finns inte utlagda. Kan alla tidigare protokoll
läggas ut?


Skolan och skolledningens punkter

Ombyggnationer av skolan kommer att ske under nästa läsår. Har påbörjats på
Furubacken nu under våren. Åk 2-6 kommer att vara inne i Storskolan.
Hälsoveckan som var en idé från skolrådet är denna vecka. Många aktiviteter i alla klasser
och på fritids. Morgongympa, Kyrkmoruset, SPA. På torsdag eftermiddag har F-1
stationer och drop in med stationer, avslappning, massage, yoga. Föräldrarna är välkomna
att komma och prova på, mellan 14.00 – 16.00. Ica Bommen har sponsrat med frukt till
alla elever och klasser. Åk 2 har en utställning utanför aulan som handlar om ”må bra”,
den är översatt till engelska av 5 b. Utställningen fanns tidigare att se på vårdcentralen i
Kvissleby. Många hoppar hopprep denna vecka då det är en hopprepstävling som pågår.


Nästa möte

Rektor kallar till nästa möte till hösten i samband med skolstart och föräldramöten.

Vid protokollet:

Katrinne Bylund
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