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Datum
Tid
Plats
Närvarande

161005
19:00
Personalrummet i Bromstensskolan
Michael Biberfeld
Cilla Söderhäll
Thomas Bengtsson
Anna-Karin Maltais
Svetlana Machtchenko

Dagordningen godkändes och Michael blev sekreterare.

Nattvandring
Anders Hedlund informerade om nattvandring. Det finns inga nattvandrare som utgår från
fritidsgården på Bromstens torg. Det finns ett önskemål från honom om att starta en
nattvandringsgrupp här i Bromsten. Han kommer att skicka information till Cilla så får
föreningen diskutera det vidare, det blir nästa års styrelse som beslutar angående detta.

Skidbytardagen
Det beslutades att den 13 november skall det bli ånyo en ”Skidbytardag mellan 10:00-12:00.
Inlämning från 09:30 och vi skall vara där från kl 09:00. Anna-Karin, Svetalana, Michael och
Thomas kommer att närvara. Vi kommer skicka ut en förfrågan om att erbjuda en klass att
sälja förtärning under denna dag. Det blir den första klassen som anmäler intresse efter
förfrågan ställts. Det beslutades att köpa in de hjälmar och skridskor som inte sålts efter dagen
till skolan.

Årsmötet
Årsmötet kommer bli den 19 oktober kl 19:00 i Bromstensskolans matsal. Vi kommer att
träffas lite innan så vi kan förbereda smörgåsar och kaffe/the som kommer inköpas. AnnaKarin köper bröd och Cilla köper resterande.

Frågor till rektorn
Schemaläggning
Rektorn Per ställdes frågan om schemaläggningen, barnen börjar oregelbundet på mornarna.
Han svarade att generellt är schemat bättre för barnen och lärarna numera, mer sammanhållen
lektionstid. Rasterna har blivit spridda för alla klasser vilket medför att inte alla elever har rast
samtidigt. Jämfört med förra året har Bromstensskolan en klass mer, vilket gör det svårt med
lunchtiderna. Han informerade även att årskurserna 4-6 har, enligt skollagen, har utökat
matematikundervisningen en timme per vecka. På frågan om skolan kan tillhandahålla tillsyn
vid tillexempel sovmorgon, om eleverna kommer förtidigt, när skoldagen har börjat för de
övriga eleverna så har skolan svårt att tillhandahålla detta. Då pedagogerna behövs i
klasserna.

Det har även kommit upp en fråga om att det var en kort tid mellan undervisningen i
Sundbyskolan och nästa lektion i Bromstensskolan. Den tiden mellan lektionerna har
förlängts till 15 minuter istället för 10 minuter.
Bromstenskolans dag
Bromstensskolans dag gick bra. Det var fint väder vilket gjorde att försäljningen gick lysande.
Eleverna önskade fler aktiviteter men totalt var det fler än förra året. Många besökare kom.
Per och vi i styrelsen tycker att det är en precis lagom nivå på aktiviteter och engagemang.
Trafikvärdar
Angående trafikvärdar så kommer vi att köra en drive ånyo under v 45 eventuellt v 46 också.
Per kommer att påminna via sitt månadsbrev. Vi styrelsemedlemar kommer att dela upp oss
på dessa dagar, Cilla skickar ut en Doodle. Tiden är som vanligt mellan 08:00-08:20 då det är
mest bilar som lämnar. Skolan har gjort ett försök med skyltar som har fungerat ganska bra.
De kommer att sätta ut dem när det tilltar mycket vissa dagar.
Vid pennan, Michael

