Minnesanteckningar från föräldrarådet den 8 maj 2017
Närvarande:
Rose-Marie Angelöf rektor F-5
Marie Olsson bitr. rektor 6-9
Emil Leberfinger, kökschef
Johanna Rosén FA
Anna Lamberthz FB
Tanja Mitic´ FC
Desirée Hallberg 1A
Malin Engel 1B, 6B

Eva Lerner 1B, 5C
Linda Åkerblad 1D, 4C
Pernilla Johansson 2A, 9C
Karin Björnström Karlsson 2B
Tjomas Moborg 2C
Fredrik Stålebrink 3A
Jennie Stålebrink 3A
Lotta Klint 4B, 7C
Johan Runesson 5B, 8C

Liselotte Persson 5B
Sofia Gustafsson 6C
Fredrik Wahlström 7A
Andreas Carlsson 7A
Lotta Andersson 7B
Katarina Bjuhr 7B
Lejla Cehic 7C
Marie Olausson 8B
Åsa Svensson 8D

Emil Leberfinger, kökschef, informerar och svarar på frågor
Emil och hans personal ansvarar för skolmatsalen sedan januari då LK-kost övertog
avtalet på skolmaten. Två i personalen är kvar från den personal som arbetade för ISS
som tidigare hade avtalet. Emils önskan är att så mycket som möjligt skall lagas från
grunden och han vill leverera mat av god kvalitét. Han berättar om vilka krav på
variationen av rätter och olika sallader som finns och varför utbudet ser ut som det gör.
Varje dag serveras det sju olika sallader där fördelningen på kolhydratrika och cvitaminrika sallader skall se ut på ett visst sätt och varmrätterna är alltid tre till antalet,
varav en alltid är vegetarisk. Det diskuterades även hur man från LK-kost resonerar när
det gäller fördelningen av rätter. Numera serveras inte någon speciell kost för de elever
som inte äter fläskkött utan de är hänvisade till övriga rätter samt den vegetariska
kosten.
Emil vill höja statusen på kockyrket och tycker att ordet ”mattant” har en negativ klang.
Därför benämns alla som arbetar i köket/matsalen som kockar och är även kockklädda.
Emil vistas ute i matsalen mycket för att få god kontakt med alla elever samt
entusiasmera alla för att prova nya smaker och maträtter. Han har besökt elevråden och
de har fått komma och göra studiebesök för att se hur man arbetar i köket.

Kort nulägesrapport
År 3, 6 och 9 har snart avklarat perioden med nationella prov. Utomhusidrott gäller för
närvarande för de flesta klasser och för år 7-9 är det denna vecka orientering. En hel del
utflykter samt studiebesök är just nu på gång och en organiserad friluftsdag har
genomförts för mellanstadiet. År 8 kommer åka iväg på kanothajk med respektive klass
under senare delen av maj månad.

Organisationen till hösten
För närvarande arbetar vi i skolledningen med tillsättningar av tjänster inför kommande
läsår. Vi har tillsatt kuratorstjänsten då Elisabeth Gustavsson kommer att gå i pension.
Även Lars Bergqvist, vår vaktmästare kommer gå i pension och ersätts av Magnus
Arfwidsson. Då vi är väldigt trångbodda på skolan behöver vi göra vissa ändringar i
lokalfördelningen för att på bästa sätt anpassa oss till situationen och för att underlätta
det dagliga arbetet.

Nybyggnation
Den planerade nybyggnationen har fortfarande inte kommit igång. Anledningen är att
upphandlingsprocessen måste börja om då det inte funnits tillräckligt med anbud eller
inte några godtagbara anbud. Därför vet vi inte om och när nybyggnationen kan komma
igång.

Sommaravslutningen
Sommaravslutningen är torsdagen den 15/6 och vi räknar med att liksom tidigare år dela
upp avslutningen i tre delar, en för F-3, en för 4-6 och en för 7-9 och om vädret tillåter
är vi på gräsytan mellan matsalen och idrottshallen. Frågan kom upp om vi hade
övervägt att ha avslutningen på annan plats, t.ex. Friluftsteatern i Gamla Linköping. Vi
tar med oss frågan och har det i åtanke inför framtida skolavslutningar.

