Skolrådsmöte, 31/8-17
Närvarande: Christine Samevik (F och 2), David Christensson (1), Mattias Nordström (1 och 4), Erika
Eek (1 och 5), Katarina Thörner (3), Anna Larsson (6), Rosa Rydberg, Sanna Nyberg och Jenny
Kronqvist.
•

Sanna informerar:

Vid förra mötet framlades önskemål från skolrådet om en ny föreläsning av Ville Felvin, som
föreläser om vad som händer våra barn/ungdomar på nätet. Han vill gärna komma vid vårt nästa
skolrådsmöte, så vi kan diskutera hur vi ska göra för att få fler föräldrar till denna viktiga
föreläsning!
Fokusområdet #sverigessjystasteskola har from i år tagits bort som prioriterat område i det
systematiska kvalitetsarbetet, då läget på skolan har vänt på de 3 år som det varit igång och
andra, mer angelägna områden, ska prioriteras. Ett stort arbete påbörjas nu, kring hur elevernas
kunskapsnivå och kvalitet på kunskaperna, ytterligare ska höjas. Ny Qualiscertifiering ska göras
till våren-18. Ytterligare info kommer vid nästa möte, då vi förhoppningsvis är fler representanter
på plats.
Fråga från föräldramöte: Vem som ansvarar för lärplattorna? Som vårdnadshavare ansvarar man
för att den hålls i gott skick. Om den går sönder genom en olycka går skolans försäkring in och
täcker kostnaden. Om en lärplatta slås sönder med flit är det vi vårdnadshavare som får betala.
Om man väljer att inte ta det ansvaret, används och förvaras lärplattan enbart i skolan.
•

Skolrådets konto:

Då reglerna för företagskonton, vid årsskiftet, skärps och redovisningar ska göras vid insättningar
och uttag, diskuterade vi alternativ till dagens konto. Banken rekommenderar privat konto, men
vi tycker att det blir för utsatt för den personen att ansvara för hela skolrådets ekonomi. Det är
tryggare för alla om man kan vara två om ansvaret. Vi kom inte fram till något bra alternativ, men
flera (iaf Mattias & Katarina) skulle försöka kolla upp, till nästa möte, om vi kan göra på något
annat sätt. Idag har vi Sparbanken Skåne, är det någon i skolrådet som är kund i någon annan
bank, är det ok att kolla upp om bätre alternativ finns där!
Just nu har vi drygt 16 000 kr på kontot.
•

Centralt skolråd, 11/5-17

Helena Frost var på mötet som var informationsrikt och bra. Formen för CS diskuterades och man
kom fram till att det ska hållas ett möte/termin med de olika skolrådens representanter samt ett
möte/föreläsning per år, där alla föräldrar bjuds in. På nästa CS är det flera i skolrådet som är
intresserade att gå, men då vi inte vet datumet är det svårt att i nuläget bestämma en person. Vi
återkommer ev. mailledes kring vem som ska representera Olympiaskolan, när datumet
meddelats oss.

•

Parkeringssituationen

Sanna hade ingen mer info kring hur det går med frågan. Hon kollar upp med Fredrik om han vet
mer. Hon går även vidare och hör sig för med ansvariga.
Buskarna på parkeringen har iaf kapats och vi är alla överrens om att det blivit bättre med sikten.
Dock kvarstår problemet med bilister som stannar/parkerar vid stoppförbudet.
•

Vattenhallen

Mattias har varit i kontakt med Vattenhallen och de har tagit fram olika paket med
experimentutbildningar för barnen. Vi tänker använda oss av delar av skolrådets kassa och ge
barnen på skolan en upplevelse. Det är pengar som vi fått in bla via korvförsäljning på de senaste
Olympiaderna. Vi vill att personal/studenter från Vattenhallen kommer till skolan och håller
några slags olika ”föreställningar” för barnen, i olika åldersgrupper. Rosa och Mattias håller
kontakt kring detta, diskuterar form och föreslår dem datum i höst.
•

Övrig kommentar (tillagd i efterskott av sekreteraren)

Maria Traeholt, som inte kunde närvara vid dagens möte, vill meddela att hon har bamsesaker
hemma hos sig, som går att använda antingen till en framtida Olympiad eller om skolan vill
använda det på barnens Olympiadag, så går det också. Bara säg till!
•

Nästa möte

25/10, kl. 18.00–19.30 i biblioteket på Olympiaskolan.

Vid pennan: Anna Larsson

