Minnesanteckningar Skolrådsmöte 130506

Närvarande: Therese Bustad, Emma Eriksson, Marlene Jernbeg, Kristina Lindros, Lind
Eriksson, Jan Nilsson, Lilian Olsson, Lotta Ragård-Bäck, Roger Pedersen och Agneta Enström.

Lägesbeskrivning:
30 maj har årskurs 1-3 redovisning av tema Astrid Lindgren. Skapande skola har arrangerat
en konsert för årskurs 1-2 i Sälen.
Årskurs 3 har genomfört nationella prov i svenska och matematik.
Årskurs 1-2 arbetar med temat Fjärilar och väntar nu på att larver som beställts skall komma
så matt barnen kan följa en fjärils utveckling från larv-puppa-fjäril.
År 6 och 9 genomför fortfarande Nationella prov. Årskurs 6-9 skall besöka Malung 20 maj
och titta på en dansuppvisning som bland annat Kulturskolan arragerar.
Roger Pedersen och kommunens övriga rektorer skall träffa skolinspektionen 14 maj och
bland annat diskutera Systematisk kvalitetsredovisning.
Studiedag 10 juni för årskurs 7-9.
Skolavslutning för årskurs F-6 torsdag 13 juni klockan 18.00 i kyrkan.
Skolavslutning för årskurs 7-9 fredag 14juni klockan 09.00 i kyrkan. Brev kommer att skickas
till målsmän med elever i årskurs 9 angående sista skoldagen och att alkoholförtäring är
förbjudet under skoltid. Påverkad elev hämtas av föräldrar och deltar ej i skolavslutningen.
En anmälan lämnas in till soc.
En övergiven bil finns på skolans område och ny har det börja lukta bensin kring bilen så
miljökontoret ska ta hand om bilen.

Förväntansdokument:
Förväntansdokumentet finns på skolans hemsida. Detta delas ut vid terminsstart.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Plan mot diskriminering och
kränkande behandling tas upp vid nästa möte

Organisation:
Lärarna kommer att få ändrat arbetstidsavtal från och med hösten. Detta innebär 40 timmar
arbetsplatsförlagd tid och 5,5 timmar förtroendetid (tid som kan läggas på arbetsplatsen
eller hemma). Just nu har Ungärde 1,5 tjänst för mycket i förhållande till budget.

I förskoleklassen på 10 elever kommer Birgitta Karlsson att arbeta.
Det sker pensionsavgångar på Resursen. Birgitta Skoog kommer att arbeta som
resursperson. Malin Thorsell läser specialpedagogik och kommer från höstterminen att
arbeta två dagar/vecka i Ungärde.
Antalet elever minskar och det blir sammanslagningar till en 2-3 med 18 elever och en 4-5
med 18 elever.
Rekrytering: följande tjänster ligger ute för ansökan textilslöjd, idrott, tyska/engelska,
spanska, hemkunskap.

Transporter på skolområdet under verksamhetstid:
Det är skyltat och fordon får inte köra in på skolgården klockan 06.30 – 18.30. Fordon som
hämtar och lämnar varor samt taxi är undantagna. Besöksparkeringar finns på båda sidor
stora vägen.

Nästa möte:
Nästa möte 130909 klockan 18.00 i musiksalen på Ungärde skola. Följande kommer att
diskuteras: systematisk kvalitetsredovisning och plan mot diskriminering och kränkande
behandling.

Vid pennan:
Agneta Enström

