Ulvsundaskolans Föräldraförening
Protokoll styrelsemöte 20090212

Närvarande:
Mattias Henningsson, Mats Henriksson, Marie Kollberg,
Elisabeth Edén, Solveig Löwenborg.
1. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.
Undertecknat och klart.
Justeringsmän - Sandra Olsson och Mats Henriksson
2. Övergångställe.
Mattias fortsätter ihärdigt.
3. Miljöförvaltningen – Sand och Grus AB Jehander.
Inget nytt. Åse Wiik Norberg har fullmakt att
föra föräldraföreningens talan.
4. Tvärbanan- vagndepå
Nu finns även planer på en gigantisk vagndepå
(för tvärbanetåg samt tunnelbanetåg),vilket innebär att flera spår ska
korsa Johannesfredsvägen i olika nivåer. Den planerade tvåvånings
vagnhallen (Ekbacksvägen) mäter högre än ett trevånings bostadshus.
Boende och berörda på Björkbacksvägen motsätter sig planerna.
Elisabeth tar med ritningar till nästa möte.
5. Ny ledningsorganisation i Alviksskolan.
Solveig presenterar Alviksskolans nya ledningsorganisationen (info.blad finns att läsa)
Enhetsledartjänsterna tas bort och nya biträdande rektorstjänster inrättas så att det
sammanlagt blir 12 tjänster. Tanken är att få en plattare organisation och att de
biträdande rektorerna ska komma skolbarnen och verksamheten närmare. De kommer
att arbeta ungefär som Solveig gör nu, dvs. i tjänsten ingår att så långt som det är
möjligt arbeta i barngruppen.
Annons är ute v 8 och anställningar klara till 090401. Solveig behöver inte söka om sin
tjänst dock.
6. Skolpeng
Solveig presenterar skolans budget/skolpeng för läsåret 2009 (info.blad finns att läsa).
Ulvsundaskolan har ett litet överskott i ekonomin från 2007. En ny klätterställning
planeras på skolgården under våren.

7. LUS
Solveig visade indikationer för LUS ( LäsUtvecklingsSchema) och
Alviksskolans årsmål för 2009 (info.blad finns att läsa).
8. Nationella prov
Eleverna i åk 3 kommer att ha nationella prov i svenska och mattematik under vt -09.
Dessa sker både i skriftlig och muntlig form. Syftet är bla att: de ska bidra till att göra
utbildningen mer likvärdig i hela landet. Likvärdig i detta sammanhang betyder att
alla elever ska ha rätt att nå en lägsta garanterad kunskapsnivå. Om en elev har
svårigheter att nå kunskapsmålen är det viktigt att det upptäcks så tidigt som möjligt
och att skolan tillsammans med vårdnadshavaren ser över vilka särskilda stödinsatser
som eventuellt behövs.
www.skolverket.se/mal3
Provet rättas i maj-09, vilket gör att utvecklingssamtalen i åk 3 hålls väldigt sent på
terminen (de ska hållas efter nationella proven), vilket innebär att det blir en summativ
bedömning i stället för en formativ dvs de får tillgodogöra sig resultatet/bedömningen
av nationella provet i åk 4 i Alviksskolan.
9. Marknadsföring av skolan.
Vår marknandsförings-drive verkar ha gett positivt resultat enligt Solveig.
Flera föräldrar från olika områden från bl. a. Ålsten, Bällsta och Sundbyskolan har visat
sitt intresse och vill komma på besök. Några av barnen har besvär med
infektionskänslighet och är på så vis ev. intresserade av en mindre skola.
Eventuellt blir det totalt 55 elever till ht-09.
10. Hemsidan
Marie håller hemsidan uppdaterad på bästa sätt;
Maries film;
• Se och hör sången Ulvsunda Blues på YouTube »
Robban Söderman, mycket omtyckt fritidspedagog på skolan, har regelbundet
gemensam sångsamling med alla barnen på skolan. På filmen sjunger de Ulvsunda
Blues. Pga av bl.a. PUL, personuppgiftslagen, så är inte barnen med i bild utan enbart
Robban.
Samt länk till filmen från Alviksskolans hemsida med
Ulvsundaskolans lärare och skolbarn.
• Se en film från Ulvsundaskolan »
Se filmen "Kreativ samverkan" på Alviksskolans hemsida. Filmen visar ett exempel på
hur man jobbar med musik tillsammans med andra ämnen på Ulvsundaskolan.
Bilder från skolan är på gång! Dessa ska Elisabeth fota framöver.
11. Julgransplundring
Var populär som vanligt, kanske inte lika välbesökt men gav ändå 300 kr plus i kassan.

12. Läxläsning
För de elever som vill finns efter sportlovet möjlighet att göra läxan på skolan på
fritids. Förälder Sandra Olssson kommer att finnas till hands och hjälpa barnen med
läxorna.
13.Vårfest
Föräldraföreningen håller i fiskdammen när skolan arrangerar vårfesten
i mitten av maj-09
14. Uppfräschning utav entrén och trapphuset
Vi tog upp att entrén och trapphuset är lite intetsägande och ser slitet ut
(ex trasiga anslagstavlor i entrén). Det behövs ett lyft.
Att vi med små medel som tyger och målarfärg etc kan piffa upp dessa utrymmen.
Dels för att göra skolan mer inbjudande och attraktiv samt för elevernas trivselmiljö.
Solveig ska höra med förvaltaren samt brandinspektionen om vad som är
möjligt att åtgärda samt vad som är tillåtet ur säkerhetssynpunkt.
Marie och Elisabeth kan tänka sig jobba med det här.
Vi får prata vidare på nästa möte efter info. från Solveg.
15. Ekonomi
Caroline och Elisabeth får kontakta tidigare kassör Åse Wiik Norberg
och stämma av för att få teckningsrätt till föräldraföreningens konto.

Nästa styrelsemöte.
Inget datum ännu. Mattias mailar ut förslag om datum.
Protokollförare: Elisabeth Edén

