SAO MÖTE 2013-11-11 12.00

MÄSSEN KONFERENS

Ordförande Ulla Venetvaara
Sekreterare: Jonas Andreas
Justerare: Oudry Hernandez, Daniel Eriksson
§1

Mötets öppnande

Öppnades av ordförande Ulla
§2

Dagordning

Dagordningen godkändes
§3

Val av sekreterare Jonas Andreas

§4

Val av Oudry Hernandez, Daniel Eriksson

§5
Beslut angående Läsårstider 2014-2015
Läsårstider 2014-15 , Höstterminen FL 4/8-19/12-14 Allmänna + MD 25/8-19/1214
Vårterminen alla linjer 7/1-27/5 2014.
§6

Övriga frågor
 Träff med Styrelsen 10/12, Ulla informerade att 10/12 får alla

linjer/pågående lektioner besök av skolans styrelseledamöter, för frågor och
synpunkter.
 Planering sista skolveckan ht 2013. Beslutades följande:

Måndag-tisdag enligt schemat. Onsdag Linjedag Torsdag, Friluftsdagen den
19/12 startar 10.30 och håller på till ca 15.00. Kolla i klasserna om lag till
innebandyturneringen. Julfesten med julbord startar ca 16.30 i Mässen.
Eventuellt två sittningar; då äter först den personalen och de deltagarna
som ska förbereda Julfesten i Gympan. Kolla upp i klasserna o bland
personalen om program.
 Fredag 20/12; Start kl 10.00 klassvis 11.30 samlas alla i mässen för

gemensam gröt + skinkmacka samt utdelning intyg mm.
 Kiosken är dåligt organiserad med papper och dålig koll på hur mycket man

har sålt, det ska vara mer invertering av kiosken + att man ska gå till
Kerstin.
Diskutera klassvis i klasserna ang. kiosken.
Kioskkommite; vet vi inte om det finns, kolla upp detta.

 Kurator-tjänsten togs upp. Efterfrågades kurator som inte har deltagarna i

något ämne och helst varierande tider/dagar.
 Mångkulturell mat bjuds alla på den 17/11. Anders L mm.

 Maten/internatavgift togs upp. Frågan förs vidare av ordföranden.

§7

Nästa Möte Torsdag 5/12 2013 kl 12.00.

Fri diskussion efter mötet:
Om fester och miljön på skolan. Om starten o behovet av Handlingsplan för bättre
och
tryggare miljö utifrån Veckoinformationen 5/11 mötet med styrelseledamöter,
elevkårens ordförande och skolans ledning/personal förra veckan. Om
kommande insatser och åtgärder såsom öppna diskussionsforum.
Diskuterades deltagarnas fester och Alkoholen. Bra förslag på fester utan så mycket
alkohol togs upp.
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