Protokoll brukarråd
Avdelning/verksamhet: Brukarrådsmöte Ingatorpsskolan
Datum: 2019-05-08
Närvarande
Mariell Berget (ordförande), Peter Adolfsson (förälder), Christina Sander (förälder),
Lisa Åhlander (förälder), Ingrid Ottosson (BUN), Anna Sandberg (rektor), Christin
Johansson (Getingens förskola), Kerstin Johansson (lärare), Maria Braf (förälder)
Val av sekreterare
Jessica Fungbrant valdes till mötets sekreterare.
Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Elevernas punkt
Inga elever på plats.
Föräldrarnas punkt
Sen info kring majblomman, På Ingatorpsskolan får man sälja majblommor i årkurs 3
till 6.
Skolloppet var uppskattat.

Rektor/Förskolechef informerar
Förskolan: Berättar allmänt om förskolan Skogsgläntan i Hjältevad, 3 avdelningar och
40 barn inskrivna. Förskolan Getingen i Ingatorp har nu 2 avdelningar och 34 barn
inskrivna.
Rektorn: Informerar om hösten, lågstadiet ej klart men mellanstadiet blir följande:
4:an Jesper Stejdahl och Johan Ingelfeldt
5:an Camilla Wiberg
6:an Ulrika Sköldunger
Läser igenom och diskuterar skolans ordningsregler.
Solgårdens kök renoveras och maten skickas nu istället från Bobinen i mariannelund
under renoveringen. Förändringar kommer ske i matsedeln under tiden pga
begränsade möjligheter.

Nulägesinformation
Kerstin informerar att de haft och har nationella prov i årkurs 3 och årskurs 6. Proven
har tagit en stor del av vårterminen och nu närmar de sig slutet. Utvecklingssamtal är
på gång.
Hela skolan har just nu fokus på ett arbete som handlar om osynliga funktionshinder,
detta för att öka förståelsen hos eleverna.
Datum att minnas:
Finmiddag 11/6
Tyresbo 12/6
Skolavslutning 14/6
Politikernas punkt
Ingrid berättar att det är mycket budgetprat just nu. Kommunen köper in paviljonger
bland annat till Furulundsskolan.
Ordförandes punkt
Mariell informerar om storbrukarrådet från i mars.
Dålig info kring skolgårdsfesten, rektorn informerar att det är upp till sexorna att
informera.
Mariell tackar för ett bra läsår, bra uppslutning och bra diskussioner!
Övrigt
Rektorn informerar om lärplattor och dess risker med andvändning av internet och
sociala medier. Diskussion kring ämnet, bra med kommunikation föräldrar och skola.
Brukarråd nästa läsår
Onsdag 11/9
Onsdag 20/11
Onsdag 5/2
Onsdag 6/5
Storbrukarråd
Torsdag 10/10
Samtliga startar 18.30
Ordföranden tackar och avslutar mötet.

