Möte skolråd 18/4-18
Ordförande: Ragni Åkerlund
Sekreterare: Karin Löfberg
Genomgång av föregående protokoll
Uppföljning av frågor från förra mötet:
-

-

Det inkom klagomål på avloppslukt på skolgården. Enligt vaktmästaren beror detta på att
man regelbundet måste spola igenom med vatten vilket gör att det luktar. Tyvärr inget som
går att påverka.
Arbetet med att byta ventilationsystemet har påbörjats. Det fungerar väldigt smidigt och
tidsplanen verkar hålla.
Ny starttid för skoldagarna blir från och med nästa läsår kl 8.15 – samma som för
Storvretaskolan.
Klagomål angående dålig belysning på skolgården är kommunens ansvar. Det enda vi kan
göra är att felanmäla.

Information från rektorn
-

-

Några ur personalstyrkan kommer att sluta i och med det här läsårets slut. Rekrytering av ny
personal pågår.
Delar av Ärentunaskolan, F-huset, matsalsbyggnaden kommer att renoveras då de
undersökningar som har genomförts visar att något måste göras. Detta kommer att ske
sommaren 2019. Pluggparadiset hyr tre klassrum. Enligt nuvarande planering kommer dessa
klassrum att renoveras sommaren 2019.
Vecka 17 är det simvecka för alla elever på skolan. Det innebär att alla klasser kommer att
åka till Tierp för att simträna. Simveckan planeras av idrottsläraren. Kursplanerna för ämnet
idrott innebär att eleverna ska ha möjlighet att få simundervisning för att klara
kunskapskraven för åk 6.

Information från arbetslagen
-

-

Tyvärr har svarsfrekvensen och anmälan av sommarledighet varit mycket lägre nu inför
sommarlovet. Sista anmälningsdag är idag och vi hoppas på att fler svarar via webben.
Vecka 27-30 kommer sommarfritids att förläggas här på PP.
Fritidsklubben har den 17/5 kl 15-16 bjudit in elever från årskurs 3 att hälsa på. Alla elever i
åk 3 kommer att få möjlighet att äta mellanmål här på skolan den dagen.
Påminnelse om att fylla i om behov av barnomsorg under de kommande klämdagarna.
Till nästa läsår kommer fritids att delar upp i två grupper, F-1 och 2-3. Detta kommer bl.a. att
innebära en mjukare övergång för elever som går från förskoleklass till 1:an.
Detta är sista veckan för nationella prov för årskurs 3. Vid rättning av de nationella proven
rättar aldrig lärarna proven från sin egen klass. Vi vill få en så objektiv bedömning som
möjligt i samband med rättningen.
Just nu är det många lärarstudenter som har praktik på skolan.
Den 7/5 och 14/5 kommer eleverna i 3:an att åka till Jälla med naturskolan.
Naturskolan i förskoleklasserna kommer under våren att få åka till Disagården i Gamla
Uppsala för en guidad tur.

Mer information från rektorn
-

Skolavslutning inför sommarlovet kommer att vara måndagen den 11/6 klockan 18.15. Alla
skolor i Storvreta har avslutning samma kväll men olika tider.

