Skolrådsmöte Ljungenskolan 23 maj 2018.
1. Skolan informerar
1.1 GDPR
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Ljungenskolan jobbar för att
anpassa sina rutiner till denna. Tillsvidare har man därför också tagit bort alla skolrådets protokoll
från hemsidan eftersom de innehåller personuppgifter.
För att detta protokoll och framtida skolrådsprotokoll ska kunna göras tillgängliga för vårdnadshavare
beslutar vi att tillsvidare inte använda några personuppgifter i protokollen. Därför finns exempelvis
inte närvarolistan med från och med nu.
1.2 Förskolan
Skolans representant från förskoleklassen informerar om de förändringar som blir till hösten. Då blir
förskoleklassen obligatorisk, det vill säga ingår i skolplikten. Det innebär bland annat att det krävs
ledighetsansökan om ett barn ska vara ledigt. Förskoleklassen kommer från och med höstterminen
att ha samma längd på skoldagen som ettorna.
1.3 Ljungenskolan växer
Antalet elever på skolan växer ytterligare nästa läsår, från cirka 400 elever till 415-420.
Det blir ytterligare en fjärdeklass. För att hantera det ökade antalet elever kommer ytterligare två
moduler, dit hela arbetslag Väven kommer att flytta.
1.4 Tillsättning av tjänster
I årskurs 1 är en ny lärare anställd, på Kardan finns en ny fritidspedagog och på Sländan ska en
pedagog vara ledig och en tidigare vikarie kommer tillbaka.
Båda slöjdlärarna slutar efter detta läsår och till hösten kommer två nya slöjdlärare.
1.5 Fritids i sommar
Fritidsverksamheten är öppen hela sommaren. Vissa veckor kommer även elever från Lackalänga att
vara på Ljungenskolan.
2. Skolavslutningen
Skolrådet tar beslut om att bjuda på dryck och kanelbullar på skolavslutningen.
Skolrådets kassör beställer i skolbespisningen. Några föräldrar träffas vid 9-9.30 för att bära fram
bord och läggar upp bullar och dryck. Skolan kollar om det finns hållare för sopsäck att låna.
3. Nästa årsmöte
Datum för nästa årsmöte bestäms till tisdagen den 25 september 2018 klockan 18.30.
Kallelse kommer att gå ut via Infomentor.
4. Övriga frågor.
Mötet håller en kort diskussion om hur skolrådet kan vitaliseras. Ett förslag är att ha teman för varje
möte, eventuellt med en gäst som kan hålla ett kort föredrag om ett aktuellt eller intressant ämne.
Frågan sätts upp som en punkt på dagordningen för årsmötet.
5. Årets sista möte avslutas.

