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Skolsamråd 2014-02-20
Närvarande: Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4-5-6
BUN
Förskolan

en förälder
två föräldrar
två föräldrar
en förälder
två föräldrar
tre föräldrar

TF rektor Jeanette Wass Andersson
Arbetslagsledare förskola
Jeanette öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Skolan
Vi har nu en behörig lärare sedan januari på skolan. Arbetar som NO-lärare för elever
i år 2-6 och år i år 2-3 resterande tid.
Vi har en tjänst, som behörig lärare, utlyst som vikarie för lärare som blir
föräldraledig i april. Vi har haft tre sökande varav en är behörig.
Specialpedagog i år 2-3
Under höstterminen 2013 beviljades Kårsta skola statliga projektpengar från
Specialpedagogiska myndigheten.
Projektets främsta syfte är att utveckla det arbetssätt som inkluderar stöd av digitala
verktyg och på det viset göra det möjligt för alla elever att ta till sig undervisningen
och uppnå målen enligt LGR11. För skolan innebär det att vi under 2014 har anställt
en specialpedagog som främst kommer vara knuten till år 2-3.
Säker på nätet, föreläsning
Det var dålig uppslutning till föreläsningen av föräldrar från Kårsta. Vad beror det på?
Finns det möjlighet till webbuppkoppling?
Kulturkväll 18 mars
Årets kulturkväll blir en föreställning i idrottshallen.
Atlavis kommer med sina elever ordna en ”Soppkväll” för sina föräldrar.
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Bergsjödagen
Preliminärt datum är 23/5. Det blir ett samarbete mellan Kåre, skolan och
friluftsfrämjandet. Staffan Hassius kontaktar Fritid, om de kan tänka sig att vara med.
Även PRO i Kårsta kommer att tillfrågas.
Jeanette kommer kalla till ett första möte med arbetsgruppen som består av fyra
föräldrar.
Förslag på aktiviteter är: Brandkåren med livräddning, kanoter, laga mat ute,
orientering och Mulleverksamhet.
Fotografering
Inför höstens fotografering kommer vi undersöka möjligheten att erbjuda elever
porträttfotografering efter skoldagens slut. Det kommer då bli en eller två tillfällen
sen em/kväll. Skolan kommer som vanligt att ta gruppbilder och erbjuda en katalog.
Vi återkommer om det efter möte med fotofirman.
Fastigheten
Ingen från kommunen kunde komma och svara på frågor om skolan och förskolans
lokaler.
Skolan har en hyresgästträff med samhällsbyggnadsförvaltningen 10/3-14. Då går
man tillsammans igenom fastigheten och vi har möjlighet att ta upp frågor och
funderingar. Har ni som föräldrar frågor kan ni e-posta de till Jeanette.
Sommarstängt
Fritids och förskola kommer i sommar att vara stängt under vecka 29-30-31. Vid
behov av omsorg ordnas den på annan plats i Vallentuna.
Friendsdisco
Discot var lyckat och välbesökt. De synpunkter som kom upp var att se över
”försäljningen” så att den hanteras rätt och inga räknefel med växel tillbaka begås.
Snöbollskrig
Skolan har tydliga regler för snöbollskastning. För de som vill vara med gäller: Höger
sida av idrottshallen år 4-6, vänster sida år F-3. Den som inte vill ha snöbollar på sig
håller sig undan. Man får inte ”mula” eller avsiktligt sikta på ansiktet.
Fritids/förskola under ledigheter
Det är många som anmäler att deras barn ska vara på fritids/förskola under lov men
dyker sedan aldrig upp. Under det senaste lovet, jul och nyår, var det så pass många
anmälda att personal som önskat att vara lediga inte fick det. Men i slutändan dök det
upp väldigt få barn eller inga barn alls vissa dagar.
Inför sommarlovet hoppas vi att man i god tid i förväg meddelar om ens barn blir
ledigt.
Sommarfest förskolan
I år blir det sommarfest på förskolan den 3 juni kl.17-19.
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Samverkan Trollebo och Förskoleklass
En gång i veckan träffas barn från Trollebo och F-klass och har ”språklekar”
tillsammans. Ett nytt projekt där vi fortfarande försöker hitta samarbetsformer och
gemensamma mål.
Nästa skolsamråd, 13 maj kl.18.30-20
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