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Protokoll fört vid samråd Kalknäs skola 121210
Närvarande: Lena Björck, rektor, Carola Brymark, lärare, Ann-Britt Edfors (Robert åk5),
Therés Öhlund (Lucas, Ida åk1), Johan Stattin (William och Klara ÅkF-2), Karin
Sellgren (Elin och Liam åk4), Tommy Stattin (Erik åkF)
Mötet öppnades av rektor
Val av sekreterare: Rektor skriver protokoll
Vad ska vi arbeta med i rådet? Övergripande
Fixarkväll till våren. Planera nästa möte. Vad vill eleverna? Hur lägger vi upp kvällen?
Göra rådet delaktiga i skolans planer.
Ordna information ang. ex. betyg och bedömning. Information om läroplanen vad gäller
målen. Vilket arbetssätt används vid undervisning i ex. matematik, olika uppställningar.
Planera för en temakväll för föräldrar?
Förslag att ordna en kväll för pedagoger och föräldrar om olika lärstilar. Lena och Carola
kollar upp inför nästa möte.
Carola föreslår att vi även skulle kunna ordna andra temakvällar ex. tv-tittande,
datoranvändning
Budget 2013 Barn och skola Sollefteå
Minskad elevpeng. Ingen ersättning för ökade utgifter.
I Kalknäs något minskat elevunderlag.
I rektorsområdet en besparing på ca 950 000 kr fördelat lika på Öhn och Kalknäs.
Budgetansvar ingår i rektors uppdrag.
Konsekvenserna blir: förändrad organisation, minskad vikariepeng, minskad
driftsbudget.
Totalt besparingsbehov inom barn och skolförvaltningen är 25 miljoner kr. Det ska
sparas inom alla verksamheter.
Julfest
Torsdag den 20/12-12 kl.18:30. Carola informerar.
Övrigt
Hela huset stängt för planeringsdag 130107.
Hemsidan har bytts ut och är under uppbyggnad. Fungerar därför ej tillfredställande
ännu.
Betyg: vad bedöms och hur? Hur informerar vi föräldrar?
Nya läromedel…framöver kommer vi mer och mer att använda oss av interaktiva
läromedel.
Carola berättar om ma-undervisningen. Det är viktigt att förstå matte inte enbart att
”räkna sidan”. Ma-materialet för de äldre eleverna kommer att bytas ut inför nästa läsår.
Nästa möte
4/2-13 Kl.18:00 Kalknäs skolas matsal.
Tillägg budget: Den tillfälliga resursen i F-2 kommer ej att förlängas.
Mötets avslutning
Rektor tackar för ett givande möte! Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan!
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