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1. Fastställande av dagordning

2. Kommentarer till förra mötets protokoll
Rektor Sakarias och skolrådet kommenterade förra mötets protokoll.

3. Information från skolledning
Barbro i förskoleklassen är tjänstledig hela läsåret från och med den 3 oktober. Siv
Utas vikarierar tills ny lärare tillträder. Monika Kyller hjälper till och stöttar i
förskoleklassen under tiden. Hussein jobbar förmiddagar och hjälper till vid buss på
slöjden.
Ett grupprum byggdes ut under sommaren och blev till ett litet klassrum. Ett rum på
ovanvåningen byggdes om till spec.- och konferensrum. Personalrummet fick också en
mindre renovering.
Just nu har vi ingen kurator på skolan, kurator finns på konsultbasis. Förhoppningsvis
har vi en ny kurator på 20 % till våren.
Elevantalet på skolan är 140, troligen det högsta elevantalet någonsin.
Rektor försöker få till stånd ett möte med ansvarig för lokaler i kommunen ang
idrottshall i närheten till skolan.
Kostnader för lägerskola är kontroversiellt och det är inte helt ok att ta ut flera hundra
kronor av föräldrarna för ex en lägerskola eller klassresa. Skolrådets föräldrar är
positiva till lägerskolan och tycker att barnen får väldigt mycket för pengarna.
Föräldrarna anser också att pengarna som samlas in i klass f-3 är viktiga för att
eleverna ska få en skolresa och annan ”guldkant”.
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Skolrådets föräldrar och skolans personal är bekymrade över bilsituationen på
morgnarna. Följande beslut togs:

Du som lämnar dina barn med bil bör inte släppa av dina barn utanför
köket, vid personalparkeringen. Helst ska du parkera och gå med barnet
till skolgården. Vill du släppa av ditt barn, utan att du själv går ut ur
bilen, bör du ställa dig framför busshållsplatsen.
4. Information från personal
Eleverna hade en fin dag på studenternas, trots att hösten gjorde sig påmind. Alla
kämpade väl och gjorde sitt bästa. Tack till föräldrar som körde!
Under läsåret går en stor del av personalen skolverkets satsning Läslyftet. Personalen
läser ny forsking kring barns läsande och gör uppgifter med eleverna. Läslyftet
genomförs ihop med personalen från Järlåsa skola.

5. Information från föräldrar
Kan vi påverka hastigheten utanför skolan? Många kör väldigt fort. Föräldrar och
skolan bör agera i denna fråga. Skolan kan köpa in ”lekande barn-skyltar”. Två
föräldrar kontaktar trafikverket till nästa skolråd. Det har varit en incident då det var
nära att ett barn blivit påkörd.
Skolval. Det finns ingen anvisningsskola, utan vårdnadshavare måste göra ett aktivt
val.
Föräldrar önskar att skolans matsedel ska finnas på hemsidan.
Föräldrarna i år 1 önskar en hemsida med information.

Nästa skolråd bestämdes till den 6 dec kl 18.30 i Börje skolas matsal.
Minnesanteckningar förda av Julia Malmström
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