Föräldramöte 20170816
kl.17.00
Anette hälsar alla Välkomna !
Sms och annons i Ramselebladet & hemsidan ( byte av tid pga möte på
Grytan)
Ber om ursäkt för måndagens olycka med värme

Organisationskarta Huvudman - Marianne
medlemmars intresse
stötta skolan
“Vindkraftpengar” - ansökan om ljudanläggning
Carl-Ander och Johan - flottnings projekt
Vi behöver bli flera - Flytt av 2 familjer - löner kostar 400” per månad och
vi får in bidrag på 340. Söker vi extra medel + Grytan.
DAGSLÄGE
Förskolan 2012
2013
2014
2015
2016

3 st
5 st
3 st
1 st
2 st

totalt:
14 st
( under året 3 st på väg in - ev. 2 förskolebarn till )

Nattis

6st - 2 aktiva - ansökan från 1 år.

Fritids

för de skolbarn som har behov - stadigt 5-10 st

Öppen förskola start varannan måndag kl.8.30-10.30 jämna veckor
start v.6
SKOLAN:
Förskoleklass:
Åk.1 :
4 st
Åk.2
Åk.3
Åk.4
Åk.5
Åk.6

7 st
3 st
2 st ( 1st)
4 st
1 st
3 st

totalt på skolan 24 st

Presentation av arbetslaget:
Förskolan:
Beatrice, Lova - Älgen
Katrin,Matilda - Rosen
Nattis:
Lena S / Lena E
Fritids:
Magdalena
onsdagar rullande på Christian, Lena S, Emilie och Magdalena
Skolan:
Anna-Karin- åk.4-6
Denise åk.2-3
Maggi Förskoleklass - åk.1
Christian resurs och träslöjd teknik och matematik

Lena S syslöjd + förskolan
Lena L hk,
Matyas modermål och engelska
Brita engelska,
Anette musik
Emilie resurs
Anita bild
Aramis

Bussarna:
Christian + Thomas
reflexvästar både förskolan och skolan - säkerhet - även
busschaufförerna - till den 31/3
“Alltiallo” överallt:
Emilie
Vikarie:
Lena E , Lena S, Carl-Anders G
Frånvarande:
Fia
Nästa läsår 2018/19 : Margaretha planerat att komma åter.
Grytan:
Lena barnled - Ingela, Päran, Victor,Elin ( Ny)
Företagspolicy - utbildning/ fortbildning utbildning: Denise, AK och Aramis och Anette
rökning- nere vid vägen

Ordning
Schema för förskola/nattis och fritids - båda föräldrars tider - personal=
pengar !
två veckor schema innan det börjar gälla.
Förväntansdokument -finns på nätet
Mobbingplan - kränkande behandling
Ordningsregler Sjukfrånvaro- friskskrivning - sms till skolans mobil + taxi
Hänga med kompis hem- lapp
Parkering - blocka inte grinden - parkera nere eller där nere hänvisning
TOMGÅNGSKÖRNING förbjuden - avgaser går in i
ventilationen
Utvecklingssamtal - sammanställning - gott betyg !
Nästa vid vårterminen elevledda samtal, för att medvetandegöra
eleverna om deras ansvar i kunskapsutveckling.
Klasslista med namn och tel nr!
Föräldrarep. klassråd, elevråd
Elev och föräldrarepresentanter - 1 onsdag / månad - förskolan en
lista - skolan
Förslag med inflytanderåd - titta djupare på dokument tillsammans
föräldrafrågor- hur löser vi...
1: omgången då vi vara med - dataspel ! flera av eleverna kan inte
släppa inlevelsen i spelen som de sysslar med på fritiden- 18
årsgräns kl.17.00 den 24/1-18
Förslagsvis representanter kl.17.00-18.00- därefter inflytanderåd
kl.18.00-19.00. Är man intresserad av detta kontaktar man Lena
Egnell 073-030 80 42.

Hjälp till våren - fix av lekstuga
nu! Hänga upp kåpa i kåtan
Bytesdag !! elever som saknar utrustningSkolresa - Viktor klasskassan julmarknad och korvförsäljning har
gett klirr i kassan ,konto ca: 30.000 kr
Leos lekland den 9/5 förskolan
vad vill skoleleverna

FÖRSKOLAN
Grovplanering
inskolning - fom v.11 tisdagar
- längdskidor till veckan- har man något över 2 veckor
-skridskor - 2 veckor
-Skoterdag till Ramsjön fredag v 9. mer info kommer (Hela huset)
SKOLAN
Läroplan:
Kunskaps och sociala mål:
Vi behöver hjälpas åt för att eleverna ska uppnå målen.
Skollagen - föräldrars ansvar yttersta ansvar att se till att eleverna
kommer till skolan

Utomhuspedagogik - / äventyrspedagogik
- KLÄDER FÖR VÄDER ( märkning) - ALLTID! - roligt ute nu.
Utomhusgympa varje morgon - Idrottsgalan Gerestaskolan prisad toppen!
Imorgon torsdag - utomhus för hela huset

Engelska: mångfald - språklig medvetenhet - svenska och engelska
-skolans nya vision och mål
Sommarskola:
sommarlovet- koncentrerat 1-2 veckor
läxhjälp torsdagar kl.15.30-16.00
Slöjd träslöjd Näsåker ( golv skänkt av sågen - inläggning på g +
jordvärme)
och syslöjd Edsele - EFTERLYSNING : dragkedjor stl 20 cm
Bad var tredje vecka- för F-6
Svenska :  läsprojekt ( AK )
Idrott: piggelin vi blir med v.6-10
skridskor + innegympa- med anledning av väder
kulturskolan - gratis - många elever tycker de är superkul att spelaanmäl till kommunen - kulturskolan
7/2-18 kl.17.00 STOR-APT föräldrarep. Kattis skolan elev rep Ebba
förskolan familjen Edmooch Hägglund

// Anette med personal

