Minnesanteckningar från Tornhagsskolans föräldraråd den 28/11
Närvarande:
Rose-Marie Angelöf rektor F-5

Sara Carlhäll repr. 4A

Marie Olsson bitr. rektor 6-9

Ruhija Hodza-Beganovic repr. 4A

Silvia Kovacs repr. FD

Liselotte Persson repr. 5B

Desirée Hallberg repr. 1A

Helene Wilde repr. 7A

Maria Myrgård repr. 1B

Maria Åberg repr. 7A

Linus Åkerblad repr. 1C

Katharina Bjuhr repr. 7B

Zhaleh Katashi repr. 2A och 4B

Marie Olausson repr. 8B

Anna Ljung repr. 2C

Per Dannetun repr. 8C

Johan Rosén repr. 1A och 3A

Åsa Svensson repr. 8D

Vinod Pongolini repr. 3A

Fredrik Rydfors repr. 9A

Organisationsförändring
På grund av att vi har många barn i årskurs 1 och en konstant
tillströmning av elever, har vi beslutat dela in de tre klasserna i fyra
stycken. Information kommer att skickas ut till samtliga vårdnadshavare
i år 1 och föräldramöte i den nya klassen 1D kommer hållas på onsdag
nästa vecka (7/12). Dessa förändringar kommer även att beröra
fritidsverksamheten där avdelningarna kommer organiseras om utifrån
de nya klasserna.
Nybyggnation
Vid mötet hade vi inga nya besked gällande den nybyggnation som
skulle ha börjat omkring årsskiftet. Dagarna efter vårt möte fick vi
besked om att byggstarten är framflyttad ca 2 månader på grund av nya
upphandlingar.
Nya leverantörer
Efter nyår ersätts MIAB av städföretaget Elite och vi får även nya
leverantörer av skolmaten där LK kost ersätter ISS.

Traditioner
På fredag den 2/12 går årskurs 4-9 till domkyrkan för vårt traditionella
adventsfirande. Kören i år 4-6 framträder och det blir även några
individuella sångbidrag samt textläsning av elever från skolan.
Den 13/12 är det luciafirande i olika former på skolan.
Mellanstadiekören lussar för sina klasskamrater och år 2 lussar för år 13. Förskoleklasserna har sina egna firanden för barnens föräldrar.
Vid terminsavslutningen den 21/12 samlas eleverna i år F-6 klassvis
och har sitt eget program. År 7-9 har två avslutningsföreställningar i
musiksalen samt klassvis samling med betygsutdelning före respektive
efter samlingen i musiksalen.
Lunch serveras i matsalen innan eleverna får ta jullov.

Övriga frågor
Rose-Marie berättade om de justeringar som gjorts efter
skolinspektionens besök i våras. Dessa justeringar har även godkänts
av skolinspektionen.
Skolvalskväll med information inför valet till år 7 äger rum på tisdag den
6/12 kl. 18.30. Elever som går i år 6 här på skolan och på
Fridtunaskolan har fått informationsblad om detta.
Nästa möte
Måndagen den 6 februari träffas vi för nästa föräldraråd i skolans
personalrum kl. 19.00.

