2015-09-15
§1 Per Johansson öppnar mötet då Elin skoghäll fått förhinder.
§2 Val av sekreterare, Daniel Johansson
§3Dagordning godkänndes med tillägg
Val av ny ordförande
Klassombudsmötet 2 veckor före nästa lokala skolrådet
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom – inga ytterligare kommentarer.
§5 Allmänt från skolledningen


Tjänstetillsättning klart – var lite rörigt innan sommaren då några utav personalen valde
att gå vidare. Men nu är nya pedagoger rekryterade.



Ombyggnationen, utbyggnad av Dalvikskolan – utdrag VIP, målet är att Dalviksskolan
ska bli en två parallell skola så på sikt ska skolan byggas ut, men nu finns inget bestämt.



Skolan har under våren rustats upp med nytt ventilationssystem, nya fönster och nya
radiatorer – vilket har förbättrat skolmiljön.



På prov kommer det att installeras kickbike ställ – ett erbjudande från kommunen.



Solskydd kommer att byggas på utsidan mot Dalviksringen på den stora skolbyggnaden.



Skyddsrond från skolledningen planerad den 27/11, Viktigt att Per tar med sig frågan
om uppfräschning av duschar. Finns även som önskemål från elevrådet.

§6 Föräldramöte, nya representanter till skolrådet och klassombudsråd
Skolrådet, saknar representanter från Åk, 6 och F-1, se nedan.
Klassombud = klassföräldrar – vilka har uppdraget att delta i klassombudsrådet.
Åk F1 - ?
Åk 2 – Emma Ahnström
Åk 3 – Helene Backman
Åk4 – Elin Skoghäll, Kent Johansson
Åk5 – Frida Liabäck, Daniel Johansson
Åk6 - ?
§7 Fokusområde lokalt skolråd läsår 15/16
Trafiken kommer fortsatt att vara ett fokusområde för skolrådet.

VAD GÖR DU SOM FÖRÄLDER IMORGON FÖR ATT FÖRBÄTTRA SITUATIONEN?
Frågan bör tas upp på kommande föräldramöte i klasserna.

§8 Övriga frågor
§8.1 Val av ny ordförande
Bordläggs till nästa möte.
§8.2 Rastvakter
Finns ett schema där det alltid finns vuxna ute på rasterna.
§8.3 Lika behandlingsplanen
Planen håller på att revideras, skickas ut till medlemmar i skolrådet, för att få in feedback.
§9 Nästa möte
Klassombudsmöte senast v43.
V45 tisdag 3/10
Tider för 2016 tar vi på nästa möte.
§10 Mötets avslutande
Per avslutade mötet.

