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Fastställande av dagordning

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

2. Information från skolledning
Viola Löfquist är ny textillärare på skolan. Madeleine Skär är ny mentor i år 1. Jonas är
föräldraledig och Martin Östlund vikarierar. Hemkunskapen för år 6 är på Katarinaskolan.
Denna termin satsar skolan på att utbilda personalen i HBTQ-frågor. Vi kommer även att
fortsätta utbilda oss hur vi hjälper särskilt begåvade barn.
Alla vårdnadshavare är välkomna till nät-diskussion i Järlåsa skola torsdagen den 15
februari.
Skidresa. Skolan kan inte ordna en skidresa till Romme, eftersom skolan inte kan ta in
avgifter av vårdnadshavare. Vi undersöker möjligheten att åka skidor i sunnerstabacken.
Lägerskola för klass 4-6 kommer vi genomföra.
Information från Unikum är bra, men det är viktigt att utskicken även går ut som mejl.
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3. Information från personal
Skapande skola. Alla klasser har haft en lektion med AKO och Grosse. Eleverna kommer
få träffa dem vid ytterligare ett tillfälle innan det blir konsert på Grand den 7 mars.
Allsång. Klass 1-3 åker på den årliga allsången på UKK tisdagen den 13 februari.

4. Information från föräldrar
Det är önskvärt att mentor ringer till vårdnadshavare om det har hänt någon incident under
skoltid. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite.

5. Information från föräldraföreningen
Önskar föräldrar att barnen porträttfotograferas i skolan? Skolan tar upp frågan under
föräldramötet i höst.
6. Skolhusbolaget
Skolhusbolaget har god ekonomi. Förhoppningsvis får skolan en ny redskapsbod till
leksaker mm i vår.

Nästa skolråd bestämdes till den 25 april kl. 18.00 i Börje skolas matsal.
Minnesanteckningar förda av Julia Malmström
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