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Persson, Petra Rydström och Anneli Roth

1. Dagens sekreterare:
Annika Lindell utses till sekreterare
2. Tillkommande punkter

•
•
•
•
•

ÅRSMÖTE
Val av ordförande på 1år: Anders Isgren
Val av vice ordförande på 1år: Susanne Canerstam
Val av kassör på 1 år: Peter Lindström
Genomgång av räkenskaperna för läsåret 17/18 kommer att ske på nästa
skolrådsmöte då det ej kommit in ett fullständigt underlag ännu.
Anders Isgren kommer att skriva verksamhetsberättelse för läsåret 17/18
inom kort.
Årsmötet avslutades därmed och ordinarie möte tog vid.

3. Föregående mötesanteckningar
•

Protokoll har ännu inte skrivits varför dessa anteckningar ej kan gås igenom.

4. Återkoppling från skolans dag
•

Skolans dag genomfördes innan sommaren och flera representanter från
skolrådet närvarade. 5-klassarna hade förberett ett jättebra schema och var
mycket engagerade. Allt flöt på bra och det verkar vara en mycket uppskattad
aktivitet. Det saknas fortfarande en ekonomisk sammanställning som
förväntas vara klar inom kort.

5. Ombyggnad, nybyggnation – Hur ligger vi till?
•

M-huset ska rivas tidigast 2020, men ingenting kan hända förrän den nya
förskolebyggnaden färdigställts. Planeringen för de nya byggnaderna är ännu
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inte helt klar. Den nya söderparkskolan ska enligt planeringen stå klar år
2022.
6. Information från skolledning och personal
•

•

•

Vi har personal på alla tjänster och har inte haft någon lärarflytt från vår
skola. Viveka Magnusson, som varit lågstadielärare i många år arbetar nu
deltid som SvA-lärare och som bibliotekspedagog för åk F-3. I biblioteket för
åk 4-6 arbetar skolbibliotekarie/lärare Maria Bolmehag, som delar sin tjänst
mellan Söderparskolan och Tolvåkerskolan. Detta ser vi som ett lyft för
Söderparskolans biblioteksverksamhet.
Behovet av SvA-lärare har ökat under 2018 för Söderparskolan efter att
Kävlinge har avtal med vandrarhem i Barsebäck för mottagande av nyanlända
familjer. Barnen åker skolskjuts till Löddeköpinge och går i skola antingen på
Söderparskolan eller Nyvångskolan. Vi försöker planera så att eleverna skrids
mellan klasserna. När familjerna får eget boende så flyttar de till den skola
som ligger närmst. Vi skulle gärna se att eleverna inte behöver flyttas mellan
skolor, men samtidigt tror vi det många gånger är bra att ha nära till
kamraterna i klassen. Skolskjutsar går inte mellan ex. Furulund och
Löddeköpinge.
Idag hade kommunens hörselpedagog en föreläsning för all personal om
TAKK (Tecken som Alternativ/Kompletterande Kommunikation). Några i
personalen kommer att få fördjupade kunskaper genom studiecirkel. Vi ser att
flera barn kan vara hjälpta av detta som förstärkning i kommunikationen.

7. Övrigt
•

•

•

•

Utbildning för föräldrar. Anneli kommer inhämta förslag på ämnen för
föreläsningen. Diskussion kring huruvida föreläsningen ska ligga i anslutning
till vårens föräldramöte i slutet av januari för att så många som möjligt ska ha
möjlighet att närvara.
Tjänsten som textillärare är inte tillsatt med någon ny utan täcks fortsatt av
Carola. Detta fungerar väl och undervisningen rullar på. Arne är dock
betygssättande lärare och betygssättningen sker i dialog dem två emellan.
Skolsköterska; samma som förra året, Cecilia Ivarsson kommer vara i tjänst
måndagar och tisdagar. Om man som förälder befarar att information fallit
mellan stolarna gällande en specifik elev eller om väntar återkoppling, råds
föräldrarna kontakta Cecilia.
Diskussion kring huruvida det är förenligt med GDPR att
skolrådsrepresentanternas namn och telefonnummer skrivs ut på hemsidan.
Samtliga närvarande godkänner. Övriga uppmanas höra av sig till Anneli
Roth inom två veckor för eventuellt godkännande.
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8. Nästa skolrådsmöte
•

Måndag 26/11 klockan 18.00

Vid protokollet
Annika Lindell (2A)
Sändlista
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