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Föräldragruppen 110406.
Närvarande:
Maria Åhfeldt, Karin Bengtsson, Katarina Hermansson, Magnus Arvidsson, Maria
Johansson.
•

Rektor hälsade alla välkomna och gick igenom föregående protokoll.

•

Rektor tog upp att rektorerna har diskuterat alternativa skolavslutningar. Det har
inkommit klagomål till kommunen från föräldrar om att skolavslutningen hålls i
kyrkan. Rektor påpekar att det är svenska familjer som protesterat. De flesta skolor i
Sverige har inte sina avslutningar i kyrkan utan i en annan lokal eller utomhus.
Skolinspektionen som är den myndighet som granskar skolor skriver tydligt vad som
gäller vid avslutningar i kyrkan och de rekommenderar att avslutningen inte ska
hållas i kyrkan. Skolinspektionen menar att avslutningen i kyrkan måste vara fri från
konfessionella inslag, t.ex bön, välsignelse, trosbekännelse mm. I år har
rektorsgruppen tillsammans med kyrkan beslutat att ha avslutningen i kyrkan utan de
konfessionella inslagen. Rektorsgruppen kommer att fortsätta att diskutera
alternativa avslutningar.

•

Rektor tog upp ekonomin. Kommunen har beslutat att skjuta till mer pengar i budget
för att väga upp det underskott som finns.

•

I samband med ny skollag och ny läroplan håller kommunen på att revidera
utbildningsplanen. Synpunkter har samlats in från lärare, rektorer, föräldrar och
fackförbund. Nytt förslag kommer snart ut på ny remiss.

•

På Kilenskolan har elevrådet tagit upp att det är många elever som svär. Elevrådet
beslutade att skolan skulle ha ”finaordvecka”. Efter varje skoldag skulle lärare
tillsammans med eleverna utvärdera dagen och se om klassen som helhet haft ett
bättre språkbruk än vanligt. Om så var fallet tilldelades klassen en glad mun. Alla
klasser skulle tillsammans samla in 44 munnar, om eleverna lyckades med detta så
skulle de få en överraskning. Under första veckan klarade skolan inte uppdraget,
men det var flera klasser som gjorde det. Vi hade ett nytt elevråd och enades om att
klasserna skulle få ett nytt försök. Denna vecka lyckades klasserna med uppdraget
och fick en glass i överraskning. Lärare och rektor tycker det är positivt att eleverna
själva reagerar på språkbruket.

•

Rektor berättade att han gärna tar emot frågor via mail i förväg så att han hinner
förbereda och ta reda på svar. Maila gärna frågor inför nästa möte den 31/5 kl. 18.30
på Kilenskolan.
magnus.arvidsson@toreboda.se
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