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Skolsamråd 24 september 2015

Plats
Tid

konferensrummet (gamla rektorsrummet), Karbyskolan
17.30 – 18.30

Närvarande

kontaktpolitiker
föräldraföreningen
föräldraföreningen
personalrepresentant
personalrepresentant
elevrådsrepresentant
elevrådsrepresentant
representant för förskolans föräldrar
personalrepresentant förskola
rektor

Protokollförare

administrativ chef

Information

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.

Information

Ekonomi
Rektor presenterar den senaste ekonomirapporten.
Fråga från föräldraföreningen om hur risker, t ex i miljön, följs upp.
Konsekvensanalys görs alltid inför lokalförändringar.

Information
Diskussion

Verksamhet/ miljö
Rektor presenterar organisationen för Karbyskolan höstterminen 2015. Det har blivit
svårt att rekrytera lärare, men nu har vi allal lärartjänster täckta.
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Paviljongen som ska ersätta Tallstigens lokaler har blivit överklagad och förskolan
måste få andra tillfälliga lokaler från januari 2016, medan en ny förstudie görs.
Diskussion om hur länge processen pågått och hur akut det är nu. Kontaktpolitiker tar
med sig åsikterna till BUN.
Rektor presenterar läsårsplanens mål och huvudaktiviteter för läsåret 2015-16
utgående från lärandet ökar, skolan är tillgänglig och vi har en delande kultur.
Karbyskolan har beslutat att inte upphandla externrevision inom ISO 9001. Vi
fortsätter däremot med det goda arbetet med internrevisioner via våra
kvalitetsutvecklare.
Office 365 skulle omimplemeteras i augusti. Nu vet vi att vårdandshavarna inte
kommer att få inloggning.
Under sommaren har källardelen dränerats. I övrigt har byggnaderna inte
underhållits på många år. Diskussion om bristen på underhåll. Kontaktpolitiker tar
med sig bristen på underhåll.
År 9 planerar en Cypernresa till våren igen.
Mötet avslutas med en visning av elevhälsa/expedition.
Övriga frågor
År 2 har loppis kl 16-17.30 på tisdag 29 september. De samlar in pengar till Rädda
Barnen.
Nästa möte
Torsdag 26 november kl 17.30-18.30.
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