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Föregående protokoll lästes upp.
Ekonomisk rapport: Netto på kontot är 7440 kr. Alla familjer har inte fått inbetalningstalong.
Information från skolan:
Önskemål från skolan är att vi ska samla information från föräldraföreningen och dela ut vid
ett tillfälle, t.ex. vid terminsstart, för att underlätta för skolan och föräldrar.
Det är ett tufft ekonomiskt läge på skolan. Årskurs nio brukar göra en studieresa till
Stockholm, men skolan avvaktar budget för att se om det är möjligt med en resa detta läsår.
Andreas Malmunger berättade kort om förra årets studieresa till Stockholm.
Ny rektor, Sandra Andersson tycker att hon möts av trevliga barn, professionell organisation
och lärare med höga förväntningar. Årskurs 6 har muntliga nationella prov under
höstterminen. Skolgårdsgruppen jobbar vidare med att utveckla rastverksamheten.
På högstadiet vill eleverna rösta fram Lucia, men det är inte förenligt med skolans
värdegrund, så Lucia ska lottas fram. Det är åk 2, 4 och 9 som deltar i luciatåget, och det är
mycket lektionstid som går till luciaträningar.
Eleverna på högstadiet vill fortsätta med tävlingar mellan Vimarskolan och AL-skolan. Det
har varit en del kränkningar genom åren så likabehandlingsteamet och rektor fortsätter
diskussionen med AL och eleverna angående alternativa aktiviteter.
Det har varit lite stökigt i 7:ans korridor, men i övrigt lugnt. Personal står i foajén varje
morgon och välkomnar eleverna.
Det är många lärartjänster som inte är tillsatta. Det är svårt att få behörig personal, särskilt
inom matematik, no, sva och slöjd. Behöriga lärare får vara handledare för obehöriga.
Ett förslag finns om ny ledningsorganisation, med start hösten 2016. Då ska grundskolan
tillhöra samma område istället för två områden (öst-väst).
Några elever i åk 9 tog initiativ och ordnade frukost för ca 90 personer med hjälp av
sponsorer.

Vad kan Vff hjälpa skolan med?
Skolgårdsgruppen kan behöva hjälp att flytta sandlådan och eventuellt behövs stora stenar
och stockar att leka på.
Om Vff engagerar sig måste det vara tydligt vem som ansvarar för lek vid stock och sten. På
en del skolor har föräldraföreningar ansvar för underhåll av lekplatser, och det vill Vff inte ha
i dagsläget.
Samarbete med elevråd? Personal kan fråga på elevrådet åk1-6 samt 7-9 om de vill
samarbeta med föräldraföreningen.
Övrigt:
Vff ska lämna in ansökan om föreningsbidrag i januari 2016.
Elever och föräldrar har fått höra att man inte kan få betyg A i åk 7. Föräldrar kan kontakta
rektor eller ansvarig lärare om man har funderingar angående betyg, för hela betygsskalan
A-E ska användas alla terminer från åk6-9.
Det är bra att få information från skolan via mejl.
Alla lärare ska ha en grovplanering utlagt på infomentor.
Får alla nya elever plats på skolan? Ja, alla får plats, med viss omorganisation av lokaler.
Vff ska lägga ut ett nytt informationsblad på skolans hemsida.
Kajsa Ekström sekreterare

