Mötesprotokoll 2010
Ulvsundaskolans Föräldraförening
Mötet ägde rum 11 november 2010 kl. 19.00 i Ulvsundaskolans matsal
Närvarande: Mattias Henningsson, Marie Kollberg, Mats Blom, Rebecca Lantenius, Sandra
Olsson, Helena Lindholm, Sara Zillén, Håkan Wiklund och Solveig lövenborg
Frånvarande styrelsemedlem: Sandra Gustafsson, Susanne Jidesten.

1. Mötet öppnas
2. Information från Solveig och Håkan
2.1 Nästa läsår
Solveig redogjorde för att det troligen även nästa läsår kommer vara en stor grupp som
ska börja förskoleklass. De finns 20 barn i upptagningsområdet och förmodligen
kommer det även barn från Mariehäll. Om barngruppen blir lika stor som i år kommer
dessa delas upp på två förskoleklasser precis som i år.
Ansökningsperioden för blivande förskolebarn är mellan 5:e januari och 15:e februari.
Torsdagen den 27:e januari kl. 19 kommer Ulvsundaskolan anordna ett
informationsmöte för blivande förskoleföräldrar.
För dagens förskoleklasser har lärargruppen diskuterat att göra en ren etta av 20 barn
och fördela ut 10 barn i Ulven och Lodjuret. Ingenting är fastställt och förslag från
föräldrar tas gärna emot.
2.2 Ny läroplan
Solveig och Håkan informerade om att en ny läroplan kommer att börja gälla from
nästa höst.
Om du vill veta mer om den nya läroplanen går den att hitta på skolverket.se.
2.3 Kvalitetsredovisning för Ulvsunda och Alvik
En kvalitetsredovisning innehåller utvärdering av föregående års mål samt nya mål för
året.
Håkan meddelade att denna snart är klar och kommer då att kunna hämtas på
skolwebben.
2.4 Status för rekrytering av Specialpedagog
En kvinna har erbjudits en tjänst på 50 %. Om hon accepterar erbjudandet kommer
hon troligtvis att börja redan i slutet på november. Mer information om detta kommer
från Solveig.
2.5 Personalgruppen
Idag består gruppen av 12st anställda, kan bli 13 beroende på nyrekryteringen.
Alla lärare har fått en varsin mobiltelefon så att man enkelt ska kunna nå den man vill.
Lappar med telefonnummer ska ha delats ut i klasserna

3 Skolwebben
Marie framförde önskemål om förbättring av skolwebben vilket alla höll med om. Solveig
talade om att det även är svårt för personalen att använda skolwebben.
Håkan kommer att framföra önskemålen till systemansvarig.

4 SMS-funktion på skolan
Marie la fram ett förslag om att lärarna ska kunna skicka ut meddelanden via sms till
föräldrar. Tex. de dagar skolan stänger tidigt.
Det finns idag gratis-program för detta och Solveig ska ev. titta på möjligheten av att
använda en sådan funktion.

5 Bidrag till skolan
Föräldraföreningen har ett överskott i kassan som kommer att ges som bidrag till skolan. .
Personalens önskan var pedagogiskt material till matten och böcker (skönlitteratur) men de ska
återkomma med detaljer/kostnader.

6 Mötets avslutande
Vi avslutade med att tacka Solveig och Håkan och bokade in nästa möte för
föräldraföreningen torsdagen den 25:e november kl 19:00 i skolans matsal.

Vid tangentbordet
Rebecca Lantenius

