Protokoll Skolråd 2019-02-12
Korsbackaskolan 18.00
Sekreterare: Lena Persson
Ordförande öppnar mötet. Alla närvarande presenterar sig.
Antal deltagare: 15 st
Susanne Gustavsson, Roger Bengtsson, Annika Johnsson, Stina Hallin, Magnus Skog, Cecilia
Bengtsson, Åsa W Olsson, Lisa Robertsson, Ulrika Svalin, Susanne Strid, Helen Malmgren, Lena
Persson, Margorite Wrangå, Jenny Bengtsson och Kerstin Sjöberg.

-

Skolan informerar genom Kerstin Sjöberg

En uppsägning av en elevassistent. Jobbar med tankar inför nästa års läsår. Räknar med att det blir 7
nya klasser till hösten -19.
Skolan har en skolsköterska på plats på heltid.
Skolan jobbar med personalen om förändring av organisationen, ny info till personalen. Alla elever
samt vårdnadshavare blir informerade i god tid om det blir förändringar.
Fråga: Jobbar alla lärare med LM? (lärande matris). Svar: Ja, skolan håller på med detta. För att göra
det lättare och tydligare för eleverna vad som krävs och förväntas i ämnena. Någon dead-line finns
inte för arbetet.

-

Inkomna frågor:

Fråga: Hur får MFF-akademins elever ihop till lektioner i idrott, då de endast har en lektion/vecka?
Svar: De har del av fotbollslektionerna som vanlig idrott och idrottsläraren som är med i den
träningen ser till så de eleverna får med innehållet för idrott. Förslag från mötet om att elever ska ha
pulshöjande övningar under dagen/under lektionerna.
Fråga: Hur styrs utrymningen upp för de elever som inte är på lektion vid brand på skolan? Svar:
Uppsamling är utanför skolan i grupper om varje årskurs och klass. Vakter går runt och kollar alla
delar av skolan så skolan är tömd, vakter står sedan utanför skolan och ser till så ingen går in igen.
Därefter kontrolleras alla klasser så alla är ute. Rektorn/biträdande rektor ger tillstånd att gå in igen,
ingen får gå in innan. Det kommer att utföras en övning på Annelund. Det tar max 10 min att tömma
skolan. Ansvariga (Rektorn/biträdande rektor) bär gula västar.
Fråga: Tränar man på lock-down? Svar: Nej, det kommer i framtiden.
-

Övrigt.

Anonyma föräldrar i Kävlinge Kommun.

Skolan har pratat med socialen och vissa föräldrar och då skapades denna gruppen. Alla som är
intresserade får gärna komma med i gruppen. Det är lätt att få tag på droger i Kävlinge med omnejd,
liksom i andra städer och orter. Droger samt div tabletter.
Facebook sida finns; Anonyma föräldrar i Kävlinge.
anonymaforaldrarkavlinge@gmail.com

Mötet avslutas 18.45.
Nästa möte torsdagen den 25 April 2019.

