2013- 10- 16

Protokoll för Ormstaskolans
skolsamråd 2013-09-18
Närvarande från skolan: Chris Ossmark, rektor, verksamhetsutvecklare för
fritidshemmet och Klubben.
Inbjudna kontaktpolitiker : Daniel Färm och Lars Nordesjö
Föräldrarepresentanter från: 5A, Y1-3, 4C, 5C, FC, 4C, 2C, 2D, 4D, 2B, 4B, 5B
Tre OFF representanter
Dagordning:

Presentationsrunda och närvarolista
Chris informerar om dialogmötet mellan rektorer och politiker. Flera
nya tjänstemän med pedagogisk bakgrund. Även politiker i nänmden
besitter den kunskapen.
”Plan för skolsamråd vid Vallentuna skolor” utdelning av dokumentet om någon inte fått tidigare.
Chris går igenom planen och vilka frågor som kan vara av betydelse i
skolsamrådet.
Ombyggnation av Ormstaskolan / dagsläget /
BUN har rivit upp beslutet att alla skolor ska vara F-9 skolor därmed
ligger Ormstaskolans ombyggnation på is. Dock rivs Valhall byggnad
sommaren 2014 och 10 miljoner är budgeterad till uppfräschning av
befintliga lokaler.
Ekonomi
Ormstaskolan har idagsläget ett underskott på mellan 500-600 tusen
kronor. Vi kommer att tänka oss för vad gäller utgifter men
personalnedskärningar är inte aktuellt.
Kalendarium för vårdnadshavare på Skola Direkts expeditionssida med
bland annat tider för vårens Nationella prov
Ledigheter beviljas ej under nationellaprov-veckorna.
Förstelärare på Ormstaskolan
Ett nationellt projekt – utmaning för pedagoger att göra karriär inom
skolutveckling. Ormstaskolan har 2 förstelärare. Tjänsterna är operativa
för att hjälpa, stötta övrig personal i undervisningen.
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Summering av föräldramöten i våra klasser
Chris berättar om besöken.
”Skriva sig till läsning” projekt i åk 2 och nu även i åk 1 så långt
Ett mycket lyckat projekt som visar på mycket goda testresultat.
Den 30/9 ”Säkeronline” Ulf Silling
Föräldraföreningen informerar
Önskar en mer noggrannhet vid rubriseringarna på Skola 24
Berättar om deras reaktioner på nya Tryggare Ormsta.
Off har årsmöte den 7/10 klockan 19.00. Många styrelsemedlemmar har
barn som snart slutar på Ormstaskolan vilket betyder att dessa
medlemmar kommer att avgå. Därför kommer nya styrelsemedlemmar
behövas. Alla föräldrar är hjärtligt välkomna till mötet.
Föräldrar informerar/frågar
Skriftliga omdömen och dess formuleringar. Läxhjälp i åk 2 har uteblivit
och det tycker föräldrar är tråkigt.
Politiker informerar/frågar
Ingen politiker närvarade vid mötet.
Mötet avslutas.
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