Härneviskolan
Minnesanteckningar från föräldraråd 13 - 04 - 11
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Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte.
Information – några ”kortisar”.
Sommaren: Dagkollo vid Hällkana vecka 25 - 28. ”Jourfritids” på Råbyskolan under
vecka 26 - 30.
Den 15 maj ska eleverna städa skolans närområde – ”skräpplockardag”.
Årets tema ”Livsstil och Hälsa” avslutas med en aktivitetsdag/temaavslutning för hela
skolan den 30 maj.
Under april månad får elever och föräldrar i år 3, år 5 och år 8 besvara en enkät om
skolan. Enkäten kommer från Utbildningskontoret.
Fritidshemmet: I god tid inför loven begär fritidshemmet in uppgifter om elevernas
närvaro under lovdagarna. Viktigt att uppgifterna lämnas inom utsatt tid. Program för
lovdagarna skickas till de som är anmälda.
Antalet elever som kommer på lovdagarna stämmer tyvärr inte med antalet anmälda.
Under sport- och påsklovet saknades i snitt 15 elever per dag i förhållande till anmäld
närvaro.
Nuläget ang. nästa läsår.
”Nybygget” är slutbesiktat, men en del justeringar återstår fortfarande. T.ex. passage systemet är inte installerat fullt ut ännu.
Onsdagen den 10 april var det premiär för idrott i nya idrottssalen.
Inredningen av ”nybygget” planeras vara klar vecka 25. Verksamheten flyttas under vecka
25 - 26.
Visning av skolan? Ännu inga uppgifter om officiell invigning. Verksamheten undersöker
möjligheten att visa skolan före sommarlovet.
Den nya skolgården kommer att iordningställas under maj månad. Det innebär bl. a. att
lekredskapen (gungor, klätterställning m.m.) kommer att flyttas tillbaka.
Nuvarande skolgårdsområde kommer att återställas d.v.s. åter bli skolans fotbollsplan.
Kostenheten har påbörjat rekryteringen av kock till köket i nya skolan.
Elevantal hösten - 13: Två förskoleklasser med ca 20 elever /grupp och nuvarande
elevantal som är 128. Det betyder ca 168 elever i grundskolan hösten -13. Antalet elever i
grundsärskolan blir ev. 5.
Arbetslagen kommer förmodligen att organiseras så här: förskoleklass - år 2, år 3 - år 5
och grundsärskolan.
Under kommande läsår ska alla lärare delta i Matematiklyftet – den nationella satsningen
på fortbildning i matematikämnet.
Planering av aktivitet för eleverna.
Vi kom fram till att föräldrarådet anordnar disco för Härneviskolans elever den 31 maj.
Planeringen fortsätter på nästa möte dvs den 20 maj.
Övrigt: Finns det någon vuxen ute på fotbollsplanen på rasterna? Svar – ja!
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