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Närvarande Anna Pejlare, Louise Styeberth, Bodil Mattisson och Fatima
Berthelsen.

Klass 1 Louise Styeberth ordinarie
Klass 2
Klass 3 Caroline Wallenholm ordinarie, Anna Pejlare suppleant
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9

Vi efterlyser nya namn efter mötena i era klasser! Återkoppla gärna om ni har
nya namn. Bodil och Fatima skall inom den närmsta veckan gå igenom vilka
som egentligen har sagt att de hoppat av och vilka som är nya. Om det inte finns
frivilliga kan vi börja gå efter klasslistan och turas om?

Mobbning i skolan, antimobbningsteamet jobbar på frågan men svårt med
personal som är sjuka. Klasslärare tillsammans med kurator och lärare från
antimobbningsteamet skall arbeta enligt plan.

Kritor i klass 3 saknas, waldorfrelaterad verksamhet med fina långa kritor!
Fråga Tea om det behövs, Christian om det stämmer att det inte finns. Äskning
från kollegiet .

Äskning från kollegiet träslöjden behövs.
Fioler i skolan renoverade, finns nu ca 50 st som fungerar. Nya musikläraren
Nathaniel har ordnat hyreskontrakt så att alla elever som inte har egen fiol får
låna av skolan.

Stormötet kort varsel, många tyckte det kändes svårt att komma. Känns onödigt,
kan vi boka nästa stormöte reda nu?

Nya lärare i skolan går även på waldorflärarhögskolan, hur skall vi stötta dem?
Klassföräldrarna behöver vara två st och kan hålla i mailkontakten med
klassläraren så att mailmängden minskar.

Många föräldrar oroliga över vapen och gäng som hänger på kvällarna och
helgerna.

Kulturskolan ger mycket liv och rörelse i skolans lokaler alla eftermiddagar och
kvällar.

Alla föräldrar måste få veta att ny kassör behövs. Senast nu under julmarknaden
måste Bodil ha tag i en ny kassör som kan gå parallellt under dessa dagar. Även
årsredovisningen i april behöver nya kassören veta lite om så det vore fint att en
ny kraft kommer in och är kassör tillsammans med Bodil under detta läsåret.

Carlgrenska gymnasiet hyr 2 klassrum längst upp i skolan, ca 40 elever

Dyslexigrupp är på väg att startas igen, har funnits på skolan förut.
Stödundervisningen har fått förstärkning av en specialpedagog. Samordnande
förälder eller lärare behövs namn på så att vi kan hänvisa dit. Barn med
diagnoser samlas här i skolan så att ovanligt många finns i samma klass. Har alla

lärare assistenter som behöver?

Föräldramöte 2 oktober, hur gör vi för att alla skall komma dit?
Föräldraengagemang. Behövs Facebooksida?

