Protokoll från samverkansmöte 25 april
Närvarande : Annika Karlsson, Sandra Askebris, Maria Lauri, Terese Fröberg, Birgitta
Norlin

1. Planerna inför läsåret 2018/2019 är att vi ska ha en förskoleklass med Ninna
som lärare, en klass 1-2 med Gia som lärare, klass 3-4 och klass 4-5. Både
Mirah och Therese har sökt utbildningar på deltid och heltid som vi inte vet
om de kommer in på. Svar får vi i juli. Annonser efter lärare är ute på
arbetsförmedlingen, Norrtälje tidning, Uppsala Nya och på nätet på Jobb i
Norrtälje. Birgitta fortsätter som rektor enbart.
2. Tisdag 8 maj börjar Ace arbeta hos oss. Han kommer att arbeta ett år hos oss
för att lära sig svenska. Ace kommer från USA och har tidigare arbetat med
barn. Han kommer att vara en extra vuxen på rasterna och så småningom
hålla i lekar. Ace kommer också att vara i klass och lite på fritids som
elevassistent.
3. Månddag 4 juni när fritids har planeringsdag kommer vi att ha städdag och
lite uteaktiviteter. De föräldrar som kan och vill är hjärtligt välkomna!
4. Vi diskuterade belöningssystem i klasser. Det fanns olika åsikter men alla var
överens om att det inte ska vara godis som belöning. Några föräldrar var
negativa till chokladpudding och glass som mellis. Andra tyckte att det gick
bra om det inte var ofta.
5. Birgitta har framfört till rektorn på Hallsta skola att vi vill hyra
gymnastiksalen i höst. Hon ska lämna besked innan sommaren.
6. Avslutningen kommer att vara på kvällen 12/6 istället för förmiddag 13/6.
Exakt tid meddelas senare.
7. Önskemål kom upp om en cykeldag på fritids även i vår.
8. Föräldrarna vill ordna disco 8 juni. Terese skriver om det och Birgitta ser till
att information om detta går ut i veckobrev. Det bör vara någon förälder från
varje deltagande klass med i det arbetet.
9. Förslag om samarbete med olika idrottsföreningar , tex BMX. Tobbe som har
idrott måndagar har pratat om att samarbeta med vissa föreningar.
10.Det kom förslag om ett ökat samarbete med Hallsta inför högstadiet eller
ännu tidigare.
11.Föräldrar önskade också gemensam idrottsdag med Gottsta och Hallsta, och
fler temadagar tex djurens dag.
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