HUDDINGE KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Balingsnässkolan

Föräldraråd den 1/4–2015
Närvarande:
Monica Moxon år 1 + år 3
Hans Lindqvist Rubinen år 2
Mari Zimmerman Rektor
(mari.zimmerman@huddinge.se)

Åsa Erlandsson Rubinen år 2
Victoria Nilsson Rubinen år 2
Kent Jonsson Biträdande rektor
(kent.jonsson@huddinge.se)

Bibliotek
Kvällen till ära var skolbiblioteks ansvariga Marja Johansson och Kersti Thufvesson inbjudna.
De informerade om det fantastiska bibliotek vi har med över 6200 aktuella böcker. Varje år köps
böcker in som både önskas av eleverna eller som vi får tips om.
Det som vi ser idag är att utlåningen är högre i de yngre åldrarna. Har man böcker man vill bli av med
så tar vi gärna emot dem. Tyvärr så försvinner ca 130 böcker varje år så vi har beslutat att i
fortsättningen ta ut en avgift för ej återlämnade böcker på 130 kronor per bok. Påminnelse kommer
att skickas ut och vi kommer även att vara generösa med återlämningstiden. Det nya systemet
kommer att starta till hösten. Närvarande föräldrar godkände det nya systemet.
Elit
Marja berättade om vad elit är för något som ett flertal på skolan är med i.
(Finns att läsa om på skolverkets hemsida.www.skolvereket.se)
Studie och yrkesvägledning.
I Huddinge kommun har man tagit fram ett arbetsmaterial kring detta arbete. Vår Syv. Heter
Eva Mirsch. I år kommer bl.a. år 8 få skriva egna CV. Eva arbetar med att hitta några olika
arbetsplatser för besök av eleverna. Under en vecka kommer de att arbeta med, arbete i framtiden.
Rekrytering
Till de tjänster som är lediga på skolan är rekrytering i full gång. Tyvärr är det svårare under
terminen att finna nya kollegor så nya försök kommer att göras under april-maj.
Övriga frågor:
Föräldrar möte önskas i flera klasser.
Buss åkandet från Gladö blir svårare så att kommunen har satt in speciell buss som går till skolan.

Mari och Kent tackar för gott sammarbete under året då detta var det sista föräldrarådet
denna termin. Höstens datum tas beslut om under höstterminen

Vid anteckningarna Kent

