Protokoll Skolrådet 4/11‐2014
Plats: Personalrummet Torup Skola
Närvarande: Charlotte, Jeanette, Gunilla, Lotta, Annica, Fredrik, Emmy, Johanna, Kristina och
Katarina.
Mötet öppnades av ordförande Charlotte
Val av sekreterare och justerare:
Sekreterare: Jeanette
Justerare: Gunilla
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes och kallelsen har nått alla.
Genomgång av fg protokoll 30/9‐2014
Charlotte läser igenom fg protokoll. I ettan har det blivit utedag och gympa på två olika
dagar. Gungorna får inte vara högre än 45 cm, det är ett standardmått. Att Torupskola har
färre gymnastiklektioner i klasserna beror på att i Torupskola har de 60 minuters lektioner
och andra skolor i kommunen har kortare. Men allt är enligt samma timplan.
Rapport från verksamheterna:
Glädjen/Lyckan: Ett önskemål om ett eget skolråd på förskolan. Annica kommenterar detta
och menar att vi arbetar som en stor enhet, det är bra att alla är med. Men Annica ska
fundera på detta.
Fröjden/Hoppet: Ett önskemål om att Annica ska vara med på föräldramöten.
Det är lite rörigt på förskolan, föräldrar undrar om det inte bör vara mer personal?
Annica säger att de jobbar med hur de ska få hop samarbetet mellan avdelningarna. Frågan
ställdes om vilka rekommendationer det finns för hur många barn/pedagog?
Om det är inplanerade möten i skolan/förskolan, försök lägg de på de dagar som förskolan
inte har gympa. Även de små barnen vill ha idrott, de tycker det är kul.
Ett förslag på att slå samman 5 åringarna vid tex gympa/utedag eller lite mer samarbete
mellan dessa två grupper för att de ska få lite mer sammanhållning innan de börjar
förskoleklassen (0:an).
Önskemål om ett övergångställe vid biblioteket, flytta 30 skylten. Fredrik kollar upp detta.
FSK: inget att rapportera
1: an Inget att rapportera
2:an Inget att rapportera
3:an: Inget att rapportera
4:an Inget att rapportera
5:an: inget att rapportera
6:an: Inget att rapportera
Fritids: inget att rapportera

Rapport från Annica
Det är mycket om kvalitetsarbetet nu. Likabehandlingsplanen är inskickad till
skolinspektionen. I förskolan får de lära sig lite om teckenspråk. Barnen tycker det är kul.
Julbasaren gör ett uppehåll i år, detta är i samråd med pedagogerna, det tar mycket tid från
skolarbetet.
Övrigt: Vi pratade lite om att det kommer nyanlända till kommunen och hur hanteras detta
av kommunen? Friidrottsbanorna, var blir den av efter vändning av fotbollsplanen?
Annica mailar Jeanette när nästa möte är till våren. Annica mailar ut kallelserna till samtliga
klasser så alla vet om att skolrådet ska vara och har möjlighet att få fram sina åsikter.
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