Rektorn har ordet
• Skolan har arbetat mycket med samtal kring den elev som avled tidigare i våras.
• Rekryteringen av ny personal går bra. Den personal som behövs vid skolstarten i augusti ser ut att kunna
rekryteras.
• I de skisser som man arbetar med inför ombyggnationen av skolan finns nu tillräckligt med slöjdsalar.
• Rektorn har besökt en konceptskola och tycker att den var fin och modern. Dessvärre hade den bara en entré.
Sturebyskolan vill ha loftgångar och två ingångar.
• Fråga: Hur ser det ut med bemanningen på elevhälsovården? Svar: Två sköterskor jobbar torsdag-fredag fram
till sommaren. Två sköterskor rekryteras till höstterminen.
• Fråga: Finns det planer på att ta ut avgifter från Föräldraforum för att de ska få använda skolans område/lokaler
för Cykeldagen och Julmarknaden? Svar: Det har diskuterats men det är inte tagits något beslut. Anledningen är
att skolan har utgifter i form av personal som måste vara på plats/ha jour.
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsmän
Mötet valde Jonas Sköldberg och Janine O'Keeffe till justeringsmän.
3. Godkännande av dagordning.
4. Genomgång av föregående protokoll.
5. Föräldraforums stadgar och finansiering
Styrelsens kassör har arbetat med att skriva om vissa formuleringar i stadgarna. När texten är färdig ska den
godkännas av två stämmor i följd.
6. Valberedning
Inga frivilliga på mötet. Arbetet med att hitta medlemmar till valberedningen fortsätter.
7. Aktiva arbetsgrupper
a. Cykeldagen 2017: Det är full fart inför Cykeldagen den 14 maj. Tack vare stort engagemang från styrgruppen
och klassernas representanter ser det ut att bli ett bra arrangemang.
b. Lokalgruppen: I och med att planerna för skolan är i linje med Föräldraforums förslag har gruppen gått in i ett
bevakande läge.
c. Rödangruppen:
d. Julmarknad 2017: Viktigt att få igång styrgruppen. Det är bra att ha ett uppstartsmöte i augusti innan första
FF-mötet. Man bör höra med rektorn angående eventuella avgifter till skolan. Tina Wirgén (7B) är
sammankallande.
e. Trafikgruppen
Inget att rapportera.
f. Kvällsvandring
Kul att det börjat rapporteras på Facebook-gruppen.
g. Skutangruppen
Önskemål om att få köpa musikutrustning har beviljats men än så länge har inga kvitton lämnats in.
h. Skolrådet
Inget att rapportera.
i. Våra nyanlända
Det är en handfull ensamkommande barn som var med från mentorsprogrammets start som fortfarande går kvar
på skolan. Det är kämpigt för de barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Det är viktigt att våra
nyanlända finns med på chat- och mejllistor mm. Det finns brister i kontaktuppgifter för ungdomarna. Gruppen har
tagit upp detta på ett möte med Jonas Wahlberg.
7. Vilande arbetsgrupper
a. Skolbiblioteksgruppen
b. Dyslexigruppen
8. Övriga frågor
• Jonas Sköldberg redogjorde kort för mötet med rektorn i april.
• Flera deltagare på mötet har barn som tycker det är konstigt att rektorn inte syns i verksamheten. Styrelsen
framför detta vid tillfälle.
9. Möten för läsåret
Mötet beslutade att Föräldraforum även nästa läsår skall ha sex möten varav ett är årsmöte."

