Lokala Styrelsen
Protokoll fört 2016-04-11
Närvarande: Ordförande: Jakob Svensson, Föräldrarepresentanter: Hanna Friberg,
Tomas Pettersson, Personalrepresentanter: Kristina Mattsson, Madeleine Glimt, Rektor
Marit Andersson, Bitr. rektor Anna Jacobsson, blivande Rektor Therese Hulusjö.

1.Val av sekreterare:
Madeleine Glimt

2.Val av justerare:
Hanna Friberg

3.Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkänns

4.Genomgång av föregående protokoll:
5.Blivande Rektor Therese Hulusjö, presenterade sig. ( när du
läser detta protokoll, så har Therese börjat på Torpaskolan )

6.Utvärdering av det uteblivna föräldracafeet om Sociala
medier med Mattias Ågren:
Vad beror det på att det är så få föräldrar kommer??
Den här gången så tror vi att Påsklovet låg veckan innan, så det kom så snabbt inpå.
Men vi tror på att i fortsätningen så behövs det tätare kontakt med klassföräldrarna för
att för att vi ska få mer respons. För det är ju väldigt aktuella ämnen som tas upp, sedan
är det ju trevligt att träffas över en liten fika!

7.Majmötet:
Den 31/5 kl. 18.00-19.30 kommer vi ha ett möte då även alla klassföräldrar är inbjudna.
Vi kommer att bestämma klassernas olika aktiviteter till Torpaskolans dag, som infaller
21/9 kl. 17-19.
De klassföräldrar som är nu i t.ex. 1:an kommer ha hand om aktiviteten på Torpaskolans
dag, även om barnen då går i 2:an och ni har valt nya klassföräldrar. Bra för de nya
klassföräldrarna att se vad de ska göra och hur det går till, för de ska ju ha hand om det
nästa september.

Välkomna alla klassföräldrar!

8. Information från rektor:
Från och med 2018 kommer vi på Torpaskolan känna av att vi är trångbodda.
Vad ska vi göra åt detta?
.Baracker på gården?
.Finns det lokaler i närheten vi kan vara i?...
Hur kommer detta påverka matsalen?
Det är många som undrar hur det går med vår skolgård. Tekniska kontoret vet vad som
ska göras bara snön är borta så att de kan sätta igång…
De ska asfaltera, vi ska få 2 nya uteförråd, en ny lekställning( som barnen röstat fram ),
och ett nytt kickbike-och cykelställ.

9.Information från pedagogerna:
I och med att det bara var jag och Kicki ifrån Gamma så berättade vi lite om vårt
miljötema som vi haft sedan hösten 2015.
Vi har bland annat fokuserat oss på innemiljön och hur vi ska värna om den. Vi har
frågat barnen olika frågor om våran miljö på Gamma, vi har varit hos våran vaktmästare
Maki, vi har varit hos Claes i träslöjden och vi har gjort ett studiebesök på Kinnarp i
Vaggeryd och tittat på när de tillverkar stolar, därefter gjorde vi egna stolar som vi ställt
ut.
Nu börjar alla nya besök i de olika förskolorna för att ta emot de nya barnen till
förskoleklasserna som börjar hos oss i augusti.

10.Frågor från föräldrar:
Det var inga som hade kommit in.

11.Övriga frågor:
Det var inga.

Vid tangentbordet

Madeleine Glimt

Justerare

Hanna Friberg

