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Mötet öppnades
valdes till ordförande för mötet: Jari
valdes till sekreterare för mötet: Carina Janson
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotkoll
Info från skolan
Aktuella frågor från föräldrar
Nästa möte : 10/4, 19/5
Mötet avslutades

Planering pågår för 5-paralleligt i alla åk ( 5 klasser ) innebär att skolan kan ta emot de
ansökningar som inkommit från Himlaskolan och Lödöseelever till HT-14. Målet är att vara max
25 elever i varje klass. Maxtaket är 400 elever på skolan.
Rökning, mopedkörning och ”skojbråka” är ett ökande problem. E-cigaretter ökar. Skolan
kontaktar föräldrarna till elever som röker på skolan för att höra om man känner till att barnet
röker.
Tillgång till cigaretter verkar inte vara svårt för ungdomarna att komma åt.
Mopeder kör alldeles för fort förbi bla Madenskolan på gångvägen och man skjutsar vänner utan
hjälm.
Ann-Britt håller på att skriva ett brev om ovanstående problem till alla föräldrar.
Mycket droger i Ale just nu, en marknad för droger har uppstått vid resecentrum i Älvängen. Ett
gäng ungdomar har börjat åka in till Nordstan efter skolan. Enkelt att ta sig in till stan för
ungdomarna. SSPF, Socialtjänst, Skola, Polis och fritid har uppmärksammat detta. Bettan och
Julle från fritid rör sig mycket bland ungdomarna både i Ale och i Nordstan.
Jari kollar upp besök från Sahlgrenska angående hjärnskador som kan uppstå vid droger, olyckor
mm, ev i April
Ann-Britt upplever att det en förhållandevis bra stämning på skolan men att det går att förbättra
ytterligare, man använder att ganska tufft språk eleverna emellan. Inte ok.
DISA – en metod som riktar sig framförallt till flickor men har nu startat med både pojkar och
flickor på skolan. Man uppmärksammar bla hur man skall vara mot varandra och sig själv, stärka
självkänslan och gruppkänslan. Det är kuratorer, fritidsledare och uppsökande verksamheter som
arbetar med eleverna kring detta. Uppskattat hos eleverna.

Ann-Britt vill ge en eloge till elevrådet på skolan som är mycket aktivt bla vill man inför PRAO
igen på skolan.
Jari informerar om att Skepplanda fotbollsklubb skall starta upp ”Fredagsmys” i klubbhuset på
fredagar, det kommer att finnas korv, dricka, godis till självkostnadspris. Åk 3-9, även vuxna är
välkomna mellan kl 17-22.
På församlingshemmet i Skepplanda kan man också träffas på fredagkvällar kl 19-24-tiden. Ibland
har man olika teman såsom TV-spelskväll, teater, modevisning, film, bakning mm. Det finns
Tacos eller annan lättare mat att köpa för en liten peng.
Nästa möte den 10/4 18.30-20.00

