KUNGSGÅRDSSKOLAN
Kurtbyvägen 55, 02780 Esbo
tel. kansli 816 44521 lärarrum 816 44524

Protokoll

2/ 2014

Tid:

tisdag 13.5.2014 kl. 17.30 -19.00

Plats:

skolans lärarrum

Närvarande: Robert Nyman ordf., Charlotta Holm, Patrick Kivelä, Christa Tigerstedt
Christel Rusk sekr.
ÄRENDEN:
1

Mötet öppnades kl.17.30

2

Föredragningslistan godkändes

3

Val av protokolljusterare
Beslut: Patrick Kivelä och Christa Tigerstedt valdes till protokolljusterare

4

Lägerskola 2014
Traditionsenligt åker sexorna på lägerskola till Solvalla idrottsinstitut 8.- 10.9.2014.
Direktionen tar ställning till sexornas lägerskola utanför skolans område.
Förslag: Direktionen godkänner lägerskolan för årskurs 6 läsåret 2014-2015 i Solvalla
idrottsinstitut 8. - 10.9.2014.
Beslut: Direktionen godkände förslaget

5

Avvikelse från läsårets arbetstider
Utbildningsdirektör Barbro Högström på resultatenheten svensk dagvård och utbildning har
gjort beslut om följande skoldagar för läsåret 2014-2015:
Arbets- och lovtider läsåret 2014-2015
Höstterminen tisdag 12.8.2014–lördag 20.12.2014
Höstlov torsdag 16.10–fredag 17.10.2014
Jullov måndag 22.12.2014–tisdag 6.1.2015
Vårterminen onsdag 7.1.2015–lördag 30.5.2015
Sportlov måndag 16.2.2015–söndag 22.2.2015 (vecka 8)
Läsåret har sammanlagt 188 arbetsdagar.

Kungsgårdsskolans personal och föräldraförening föreslår att direktionen anhåller om lov av
utbildningsdirektör Barbro Högström att ordna en obligatorisk arbetsdag lördagen den
20.9.2014. Dagen firas som kombinerad hem & skola och höstjippodag med aktiviteter ute på
skolgården. Två årskurser planerar dagen tillsammans med föräldrarna till barnen i dessa
årskurser. Fredagen 15.5.2015 föreslås vara ledig dag.
Förslag: Direktionen föreslår att lördagen 20.9.2014 är skoldag medan fredagen 15.5.2015 är
lovdag på Kungsgårdsskolan.
Beslut: Direktionen godkände förslaget

6

Kungsgårdsskolans behovsutredning.
Hur är läget nu?
Beslut: Direktionen konstaterade att behovsutredningsprocessen pågår och att rektorn kollar
upp läget är efter skolstarten. Syftet är att få in Kungsgårdsskolan på stadens
investeringsplan i höst.

7

Elev- och vårdnadshavarenkäternas resultat diskuteras.
44 av skolans 112 vårdnadshavare besvarade enkäten.
58 elever besvarade elevenkäten.
Bilaga 1: Medeltalen över de olika delområdena i vårdnadshavarenkäten
Bilaga 2 : Medeltalen över de olika delområdena i elevenkäten
Beslut: Direktionen önskar att alla enkäter hade ett jämförelsetal t.ex. medeltal av alla Esbos
Svenska skolor. Rektorn utreder.

8

Läsåret 2014-2015
Rektorn och lärarna informerar.
Förslag: Antecknas för kännedom
Beslut: Direktionen önskar att rektorn strävar till att informera vårdnadshavarna om de olika
klassernas skoltider via wilma före midsommaren.

9

Nästa möte
Beslut: Nästa möte 1.9.2014 kl. 17.30

Esbo ________2014
_____________________________
Robert Nyman ordf.

__________________________
Christel Rusk sekr.

_____________________________
Christa Tigerstedt

__________________________
Patrick Kivelä

