Minnesanteckningar
FF Häggvall
150126

Närvarande: Cecilia Berglund (7b), Cattis Axelsson (8f), Pia Nilsson (6c),
Urban Zachrisson (9b), Elisabeth Wikberg (rektor),Delise Nilsson (8a),
Hans Kaukula (9e), Marie Bolger (9c), Ewa Johansson (6a), Katarina
Chyssler (8a sekreterare FF Häggvall)
-Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.Vi tackade Marie Bolger
(avgående sekreterare) för väl genomfört arbete.
-Niornas föräldrar samlades kl 18,00 för att diskutera och börja planera
för den årliga avslutningsfesten. Eftersom uppslutningen inte var så stor
bestämde man ett nytt möte den 23/2 kl 18,00. Marie Bolger ser till att
information om detta mötet kommer ut till övriga föräldrar.
Info från skolan: Svårt att få behöriga lärare till tjänsterna. Man har sökt
lärare till Tyskan sedan i höstat men det har inte varit några sökande.
Funderingar kring detta: Tar det för lång tid att få sin behörighet
(legitimation) som lärare.
Från medborgarskolan i Kungälv prövar Mikael Rosqvist tjänsten i Tyska
fram till v.7. Hittills har det bara varit positiva reaktioner.
I bild har man löst det med 2st lärare som delar på den tjänsten.
Förövrigt är det svårt att få vikarier vid sjukdom mm. Det är
få lärare till Tjörn än det varit tidigare.

svårt att

-Föräldramöten kommer att hållas under våren med olika tema för dom
olika årskurserna.
Årskurs 6: 17/3 kl 18,00-19,30 skolläkaren besöker och man diskuterar
tobak.
Årskurs 7: 10/3 kl18,00-19,30 info om likabehandlingsplanen och
föreläsning om internet av fältsekreterarna.
Årskurs 8: 4/3 kl 18,00-19,30 alkohol och moped, för- och eftersnack
med räddningschefen.
Årskurs 9: Finns behov av mentorer åk 9? (Ingemar P bokar)
-Även i år kommer man kunna gå att lyssna på föreläsningen om
droger av Per Lifvengren och Jonas Andersson på kommunhuset i
Skärhamn 24/3 kl 18,00. Eleverna i årskurs 7 kommer att få en anpassad
föreläsning för ungdomar samma dag. Mycket uppskattad av elever och
föräldrar under tidigare år.
-Under våren kommer fältsekreterarna att vistas en stor del på
Häggvallskolan.
-Nationella prov kommer att hållas under våren för årskurs 6 och 9, info
om detta finns att hämta på skolverkets hemsida.
Övrigt: Användning av mobil på lektion diskuterades. Upplevs av många
som störande eftersom det tar mycket tid av lektionen. Är behovet lika
stort nu när varje elev har sin egen dator? Behöver man införa regler
kring detta? Elisabeth Wikberg tar upp frågan med lärarna.
Föräldraföreningen bjuder in elevrådet till nästa möte och lyssnar av
deras tankar kring detta. Katarina Chyssler tar kontakt med Carl
Ramhult (sammankallande för elevrådet) angående inbjudan.

-Vårens kommande möten bokades till 3/3 och 6/5 kl 18,30-20,00 i
hemkunskapssalen.
-Information om Föräldraföreningen på FACEBOOK sök på
"Föräldrainfo-Häggvall, Tjörn.
Mötet avslutades.
Vid tangentbordet
Katarina Chyssler
katarina.chyssler@telia.com

