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Skolråd  Börje skola 2018-10-03 

 
 

Fastställande av dagordning 

 

 

1. Kommentarer till förra mötets protokoll (180425) 

 

 

2. Information från skolledning 

Under höstterminen har det börjat en elev i förskoleklass och två i åk 2.  

Nya lärare denna termin som inte presenterats tidigare är: 

Maria Mattsson – speciallärare, Gabriel Marklin – Psykolog, Fouaad Shker – assistent, 

Kristian – kök. 

 

Skolan vill tacka alla skolhusbolaget, föräldraföreningen och alla föräldrar som deltog på 

fixardagen den 22 september. Stort tack! Det blev verklige fint! 

 

Hasse bod invigdes den 19 september! 

 

Simundervisning för förskoleklass kommer att ordnas centralt. Mer information kommer. 

 

Skolan skickar snart ut information om tider för Lucia och avslutning.  

 

Angående fotografering tycker skolrådet att klassfoton är bra men att vi inte behöver ta 

porträttfoton. 

 

 

3. Information från personal 

På måndagar och onsdagar börjar vi med ca 10 min ”hopp och skutt” för att få igång 

kropp och hjärna. 

 

Den 14 september var det skoljogg. Hela skolan var på Fjälliden och sprang hela dagen. 

Som vanligt en trevlig dag. 

 

Föräldrar uppskattar föräldramöten i dess nuvarande form.  

 

 

4. Information från föräldrar 

Barnen har påtalat att maten varit bra! Personal och elever är mycket nöjda med Kristians 

jobb i köket. 

 

Viktigt att skolan följer sin policy att kontakta vårdnadshavare då allvarliga incidenter 

sker på skolan.  
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5. Information från föräldraföreningen 

Årsmöte den 25 oktober kl 18.30. Alla är välkomna och gott fika utlovas.  

 

En bytardag kommer att ordnas under hösten. 

 

Föräldraföreningen planerar att även kommande vinter ordna en Rommeresa. 

   

 

6. Skolhusbolaget 

 

 

7.   övriga frågor 

 

Alla kommunanställda kan komma åt elevers mailadresser. Är detta ok? Sakarias tar 

frågan vidare.  

 

Hemsidan behöver ses över. Inaktuell information finns där. Sakarias ser över detta.  

 

Rutiner för städning av toaletter ses över för att göra den så bra som möjligt. Skolan tar 

gärna emot tips om tillbehör på toalett från insatta föräldrar.  

 

8. nästa möte 

Nästa möte den 22 november kl 18-19. 

 

 

 

Minnesanteckningar förda av Sakarias Åkerman 

 


